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 áeÉ¡dG äÉØ°ûàµŸG øe ÉæJhôK ÈµJ …ôKCG Ö«≤æJ º°Sƒe πc ™e

 ∞YÉ°†àjh ,É```fOÓH ïjQÉJ ≈∏Y Aƒ```°†dG øe ójõŸG »```≤∏J »```àdG

 ójó©dG É°ûàcG ” á«°VÉŸG ô¡°T C’G ‘h ,AGôKh ≈æZ ÉæàeCG çGôJ

 áª¶Y ≈∏Y IójóL ógGƒ°T Ωó≤J »àdG äÉª«bôdGh Ö°üædG øe

 øe ∫ qhCG Gƒ```fÉc øjòdG π```FGh C’G ÉfOGóLCG É```gÉæH »```àdG IQÉ```°†◊G

áÁال≥د áيQƒشùال äÉ¨∏ال
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 ¢ü°üîàe ÒZ ÉfCGh) Êõ qØMh Oô£ŸG É°ûàc’G Gòg »æbÉ°T óbh ,áHÉàµdG ´ÎNG

 ƒ¡a ÒN C’G ∞°ûµdG ÉeCÉa ,ájQƒ°S ‘ ájƒ¨∏dG IÒ```°ùdG πeCÉJ ¤EG (QÉK B’G Ωƒ```∏Y ‘

 ¤EG Oƒ©j (Ú```£dG øe ºbQ) …QÉ```e öüb øe AGôª◊G á```∏àµdG ¢```ù«°SCÉJ Ö```°üf

 ô¡f ÉØ°V ≈∏Y á```jôK C’G ™bGƒŸG ºgCG ø```e …QÉeh ,OÓ«ŸG πÑb å```dÉãdG ∞```d C’G

 ” ≈àM ,ΩÉY ’BG á©HQCG á«°ùæe â«≤H (∫ÉªcƒÑdG áæjóe Üôb »```gh) äGô```ØdG

 öüb ºgCG ƒgh »µ∏ŸG öü≤dG ƒg É¡«a ∞°ûàcG Ée ºgCG ¿Éch 1933 ΩÉY É¡aÉ°ûàcG

 ,ájQƒ°S ¢VQCG ‘h …QÉ```e ‘ äÉaÉ°ûàc’G ¤Gƒ```àJ …P »g Égh ,¥ö```ûdG ‘ …ô```KCG

 ∞dCG øjöûYh ÚæKG ≈```∏Y ÉgóMh …QÉe ‘ áØ°ûàµŸG äÉ```ª«bôdG Oó```Y OGR ó```bh

 Éæeób »àdG IQOÉædG »∏◊G øY kÓ°†a ,É¡îjQÉJ ∞°ûµj Ée É¡«∏Y Üƒàµe º«bQ

 ôëH) ¿Gƒæ©H »æWƒdG ≥°ûeO ∞ëàe ‘ √ÉæªbCG ¢UÉN ¢Vô©e ‘ É¡æe êPÉ

 ájöûÑdG IQÉ°†M åjóM …óæY ƒ¡a ájQƒ°S ‘ äÉ¨∏dG åjóM ÉeCGh (»∏◊G øe

 ¿CGh á«fÉ°ùf E’G äÉ¨∏dG ΩóbCG âaôY ÉfOÓH ¿CG ÚãMÉÑdG øe óMCG ôµæj ’h ,¤h C’G

 »JCÉJh ,¤h C’G ájóéH C’G ´Î```NG …òdG ƒg »≤«æ«ØdG ÊÉ©æµdG …Qƒ```°ùdG É```æÑ©°T

 πc ™e ≥jôY Ö°ùf É¡£Hôj ,Ωób C’G á«eÉ°ùdG äÉ¨∏dG ´hôa ‘ á```«fÉ©æµdG á```¨∏dG

 äÉ¨∏dG á∏FÉY Iôé°T ‘ á∏°UGƒàe á∏°ù∏°S »gh ,á≤£æŸG ‘ äô¡X »àdG äÉ¨∏dG

 ¿ƒª°ù≤j ºgh ,áÁó≤dG äÉ¨∏dG ‘ ¿ƒ°ü°üîàŸG ¿ƒãMÉÑdG iôj Éªc á```«eÉ°ùdG

 º°†Jh á«böûdG á«eÉ°ùdG ¬fƒª°ùj º°ùb ,Úª°ùb ¤EG º¡KÉëHCG ‘ á«eÉ°ùdG á¨∏dG

 º°ùbh ájQƒ°T B’Gh á```«∏HÉÑdG äÉ¨∏dG É¡Ø£©e ø```e âLôN »àdG á```jOÉc C’G á```¨∏dG

 IÒ¡°T äÉ¨d É```¡©e ∞£°üJh âjQÉZhCG á```¨d º°†Jh á«Hô¨dG á```«eÉ°ùdG ¬```fƒª°ùj
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 »Hƒæ÷G º°ù≤dG ‘h ,á«Hô©dG ΩCG »g »àdG á«fÉ©æµdGh á«eGQ B’Gh ájQƒe C’G πãe

 ¿ƒãMÉÑdG óéjh ,á```«≤jôa C’G á«∏«MGƒ°ùdGh ájÒª◊G á```«Hô©dG ó‚ á```«eÉ°ù∏d

 ô÷G hôMh äÉ¡HÉ°ûàŸG äGOôØŸG äÉ¨∏dG √òg ÚH ≈Hô≤dG äÓ°U ºgCG øe ¿CG

 ,…ƒ¨∏dG Ö°ùædG Iô```é°ûH ¿ƒªà¡j ’ ÚãMÉÑdG øe ≥jôa É```ægh ,â```eGƒ°üdGh

 ¿ƒdƒ≤j ºgh ,á«Jƒ°üdG hCG ájƒ¨∏dG êGƒe C’G ájô¶f ¬fƒª°ùj ÉÃ ¿ƒ```dƒ≤j É``` EGh

 hCG äÉ¨∏dG √òg øe ïjQÉàdG ‘ Ée ºgCGh äÉé¡d Oô› »g á```Y qôØàŸG äÉ```¨∏dG ¿EG

 ,áé¡d hCG á¨d Ú```à°S ≈∏Y äOGõa äÉé¡∏dG äOó```©J óbh ,á```«fÉ©æµdG äÉ```é¡∏dG

 ’BG á©HQCG ƒëf »ª°SôdGh »Ñ©°ûdG ΩGóîà°S’G ó«b ájOÉc C’G áYƒªéŸG â«≤Hh

 áHÉàµdG âfÉch ,á```jQÉîØdG ìGƒd C’G ≈```∏Y …QÉª°ùŸG § ÉH áfhóŸG »```gh ,á```æ°S

 Éª¡æµdh ,Ú```à«dhO Úà¨d ô¡°TCG á```jôeƒ°ùdG áHÉàµdG ™```e πµ°ûJ á```«Ø«∏ZhÒ¡dG

 É¡∏©éj É‡ , ’BG ¤EG π```°üJ »```àdG ∫Éµ°T C’G ¿Gó```ªà©J πH Ú```àjóéHCG É```à°ù«d

 óH’h ,á«æ«°üdG hCG á```«fÉHÉ«dG á```¨∏dG ¤EG Ωƒ```«dG ô¶æf É```ªc kÉeÉ  á```Ñ©°U á```¨d

 áHÉàµdGh á¨∏dG Ú```H á«ë∏£°üŸG äÉeGóîà°S’G Ú```H ¥QÉØdG ¤EG ¬```«ÑæàdG ø```e

 ¬d ∞«£d åëH ‘ RÉ```ªbôb ™«é°S ≥jó°üdG å```MÉÑdG Ò°ûj É```ªc) á```jóéH C’Gh

.(âjQÉZhCG ‘ º«∏©àdGh ájóéH C’G ¿Gƒæ©H

 ájóéH C’G ôY ⁄É©dG øµdh ,âjQÉZhCG πÑb ó«cCÉàdÉH áHÉàµdG â```YÎNG ó≤d

 ,iôNCG ájóéHCG øY Qƒ£e ÒZ kÉ«∏fi kÉ```YGÎNG É¡d âjQÉZhCG Ö©°T ´GÎNG È```Y

 óbh ,IOófi ¢ù°SCG ≥ah É¡eGóîà°S’ Iô```e ∫h C’ hô◊G âÑJQ âjQÉZhCG »```Øa

 Éæg ôcòàf ¿CG kÉØ«£d hóÑjh ,OÓ«ŸG πÑb ÊÉãdG ¿ô≤dG ∞°üàæe ‘ ∂dP çóM
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 âjQÉZhCG ájóéHCG ≈∏Y IOÉ©°S π«FGÈL πMGôdG ÒÑµdG åMÉÑdG Éæ≤jó°U ≥«∏©J

 øe OóY ‘ Ωƒ«dG ∫ÉØW C’G ¿CÉH ôµØf ¿CG ôKCÉàdG ≈∏Y å©Ñj ôeCG ¬fEG) :∫Éb ÚM

 ÖJÉc É¡d √QÉàNG …òdG Ö«JÎdÉH ájóéH C’G QÉ¡¶à°SG ¿ƒª∏©àj IQƒª©ŸG ¿Gó```∏H

.(øeõdG øe kÉfôb ÚKÓKh á©HQCG òæe âjQÉZhCG øe

 ÉæàaôY »àdG QÉK B’G ø```e kGÒãc ¿CÉH QÉ≤dG ôcP C’ á```jOÉc C’G á```¨∏dG ¤EG Oƒ```YCGh

 âJÉH »àdG äÉfhóŸG ºgCG øeh …QÉª°ùe §îH É¡H Üƒàµe Ëó≤dG ÉæîjQÉJ ¤EG

 ¢ûeÉé∏L áªë∏eh ,OÓ«ŸG πÑb öûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ »HGQƒªM ÚfGƒb IÒ¡°T

 ÖWÉN ó≤dh Ω.¥ öûY ™HGôdG ‘ áfQÉª©dG πFÉ°SQh Ω.¥ öûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘

 øe cCG áfQÉª©dG πJ ∞«°TQCG ‘h ,á¨∏dG √ò¡H ÚjöüŸG º¡fGôbCG á```jQƒ°S ƒ```∏e

.QÉîØdG ìGƒdCG ≈∏Y ájOÉc C’ÉH Üƒàµe É¡æe Òãc ádÉ°SQ áÄª°ùªN

 ¿ƒc É¡æe áë°VGh ¢```üFÉ°üNh äÉª°S ájOÉc C’G á```¨∏dG ‘ ¿ƒ```ãMÉÑdG ó```éjh

 Éæà¨d ™e Î```°ûe Gògh (á```©HQCG ¿ƒµJ kÉ```fÉ«MCGh) hô```M áKÓK á```ª∏µdG Qò```L

 ,óŸG ≈∏Y ó```ªà©J É¡fCG Éªc ô```NGh C’G ≈∏Y äÉcô◊G π```Ñ≤J á¨d »```gh ,á```«Hô©dG

 ,áàeÉ°üdG hô◊G áaÉ°VEÉH hCG ,äÉcô◊G Ò«¨àH É¡«a ¥É≤à°T’G ¿ƒjƒ¨∏dG óéjh

.á∏ª÷G ájÉ¡f ‘ »JCÉj É¡«a π©ØdG øµdh

 Iƒb öüY ‘ ÉgQÉ°ûàfG IhQP ¤EG á```«∏HÉÑdG ájQÉª°ùŸG á```jOÉc B’G â∏°Uh ó```≤dh

 á¨∏dG ΩCG »g á```jOÉc C’G ¿CG Ú«Hô¨dG Ú```ãMÉÑdG ¢†©H iôjh ,á```jQƒ°T B’G á```µ∏ªŸG

 ΩÉàNCG ÈY á«fƒª©dG á¨∏dG kGôNDƒe âØ°ûàcG óbh , kÓjƒW ôª©J ⁄ »àdG á```jÈ©dG

 ¿ƒãMÉÑdG ôcòjh ,Ëó≤dG ó¡©dG á¨d »g »àdG ájÈ©dG øe áÑjôb äóHh πFÉ°SQh

?á«fÉ©æc á¨d ájÈ©dG ≈ª°S É«©°TCG »ÑædG ¿CG



ال∏¨äÉ ال�سjQƒة ال≥دÁة

2010ول  2010ول  2010 5659العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

 ¢Tó««dG πãe É¡∏fi IójóY äÉ¨d Oƒ¡«dG Ωóîà°SGh kÉfhôb á¨∏dG âJÉe ó≤d

 ájÈ©dG á¨∏dÉH ¿ƒ```aQÉ©dGh ,»```°VÉŸG ¿ô```≤dG ‘ É```gDhÉ«MEG ” ¿CG ¤EG ƒ```æjOÓdGh

 äÉª°S Éª¡æ«Hh ájÈ©dG ‘ ÒKCÉàdG Ió```jó°T (á«fÉ©æµdG) á«≤«æ«ØdG ¿EG ¿ƒ```dƒ≤j

 á¨d á«eGQ B’G äô```¡X á«ë«°ùŸG Qƒ¡X ™eh ,IÒ```ãc ÉØdCGh äGOô```Øeh á```cÎ°ûe

 É¡JGP »gh , «°ùŸG ó«°ùdG É¡H º∏µJ »àdG »g áãjóM á«eGQB G áªKh ,á«HOCGh á«ª°SQ

 óbh ,ÉgQGƒL ¿Éàjôbh ,ájôK C’G ’ƒ∏©e áæjóe ‘ Éæ∏gCG É¡H çóëàj »àdG á¨∏dG

 ó¡©e ‘ á«eGQ B’G á```¨∏dG º«∏©J ºYO ≈∏Y á```jQƒ°ùdG á```aÉ≤ãdG IQGRh ‘ É```æ°UôM

 ,≥°ûeO Üôb ájôK C’G ™bGƒŸGh ∞jÉ°üŸG πªLCG øe »gh ,’ƒ∏©e ‘ ¢```ü°üîàe

 ¤EG (áæjóŸG) ájô≤dG √òg ïjQÉJ Oƒ©jh ,É¡H §«– ÜÉ°†g ìƒØ°S ≈```∏Y á```«æÑe

 áMöVCGh ,Ó```≤J QÉe ôjOh ¢ù«cöS QÉ```e ôjO É¡«ah ,OÓ```«ŸG πÑb ö```TÉ©dG ¿ô```≤dG

 , É©dG ¿Éµ```ŸG …CG (≈∏©e) É```¡ª°SG ¿EG ∫É≤jh ,ô```î°üdG ‘ á```Jƒëæe á```«£fõ«H

 »àdG á«Hô©dGh á```«eGQ B’G ÚH á```ª«ª◊G á«∏FÉ©dG á```∏°üdG ∞°ûµj º```°S’G Gò```gh

 ¿ƒaô©j GƒfÉc øeõdG GP ‘ ÚØ≤ãŸG ¿CG kÉ```ë°VGh hóÑjh ,π°U C’G á«fÉ©æc »```g

 ≥jô£H ÉfôcòJ ájQÉŒ IógÉ©Ÿ ¢üf ≥°ûeO ∞ëàe ‘ Éæjódh ,IQhÉéŸG äÉ¨∏dG

 âjQÉZhCG »«fÉ©æc ¿CG ó```H’h ,äÉ¨d çÓãH áHƒàµe å```dÉãdG ∞d C’G ø```e ô```jô◊G

 á«eÉ°S áé¡d É```fôcP Éªc ÖdÉ¨dG ≈```∏Y »gh ,ájQÉª°ùŸG IAGô```b ¿hó```«éj Gƒ```fÉc

 É¡aô©f »àdG ≈ë°üØdG πÑb Ée É¡àî°ùæH É¡©e ácÎ°ûe hCG á«Hô©dG ø```e á```Ñjôb

 √ò¡H ¢ü°üîJ …òdG ƒcÉc ¬jQófCG »°ùfôØdG ⁄É```©dG º¡ØdG Gòg ócCG óbh ,Ωƒ```«dG

 á«eGQ B’Gh á«≤«æ«ØdG ‘ ∫É◊G ƒg Éªc á«àjQÉZh C’G ájóéH C’G ¿EG) :∫É≤a á¨∏dG
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 á¨∏dG QÉ```KB G hóÑJh (á```«eÉ°ùdG äÉ```¨∏dG IöS C’ á```©HÉJ á```é¡d á```«Hô©dGh á```jÈ©dGh

 á«Hô©dG ‘ áeóîà°ùe á«àjQÉZh C’G äGOôØŸG Éã∏ãa ,¿ B’G ¤EG á q«M á```«àjQÉZh C’G

 á¨∏dG ‘ Ωó```îà°ùj ∫GõjÉe äGOô```ØŸG √òg øe kGÒ```ãc ¿CG ∞```jô£dGh ,Ωƒ```«dG ¤EG

.á«bPÓdG ‘ áLQGódG á«eÉ©dG

¥µ



11 2010ول  2010ول  2010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

 ,IójóY äGôe  É¡«dEG  äóYh  ,ÉgóæY  âØbƒJ  »àdG  ÖàµdG  º`̀gCGh  πªLGh  πªLG CG  øe

 »°ùfôØdG  ôYÉ° »°ùfôØdG  ôYÉ° »°ùfôØdG  ôYÉ ûdG  ô`̀jRƒ`̀dG  :∞«d°ûdG  ô`̀jRƒ`̀dG  :∞«d° CÉJ  z…ôëÑdG  ¢SQƒædGh  ÉJ  z…ôëÑdG  ¢SQƒædGh  É ¢Tô≤dG  ∂ª°S{  ÜÉàc¢Tô≤dG  ∂ª°S{  ÜÉàc¢

 QGó° QGó° QGó U°U° EGh  ƒ∏  óªfi.Oh  dÉE h  ƒ∏  óªfi.Oh  dÉEGh  ƒ∏  óªfi.Oh  dÉG °h  ƒ∏  óªfi.Oh  dÉ°h  ƒ∏  óªfi.Oh  dÉ U  º°U  º° °U  º°U  º TÉg.O  :áªLôJh  z¿ÉÑ∏«a  hO  ∂«æ«ehO{°TÉg.O  :áªLôJh  z¿ÉÑ∏«a  hO  ∂«æ«ehO{°

.ô£b ádhO ‘ çGÎdGh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 Ö«éà°ùjh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ìhQ π qã  »àdG ,áãjó◊G ÖàµdG øe ÜÉàµdG Ö«éà°ùjh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ìhQ πã  »àdG ,áãjó◊G ÖàµdG øe ÜÉàµdG Ö«éà°ùjh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ìhQ π

\ \ \ \ \ \

Sشª∂ ال≥رT¢ والSQƒæ¢ الëÑر…
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 ≈aÉ©e  ≈aÉ©e  ≈aÉ© kÉ«aô©e kGQƒ¶æe πªëjh ,á«ŸÉ©dG ä’ƒëàdGh á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG äÉeÉªàgÓd

 á£«°ùH ¢VôY á≤jôWh ÊÉ°ùf E’G ≥a C’G ≈∏Y ìÉàØfGh Iô¶ædG ‘ ≥ªYh ,á«∏Ñ≤à°ùe ájDhG ≈∏Y ìÉàØfGh Iô¶ædG ‘ ≥ªYh ,á«∏Ñ≤à°ùe ájhG ≈∏Y ìÉàØfGh Iô¶ædG ‘ ≥ªYh ,á«∏Ñ≤à°ùe áj QhhQhh

 á«fÉ°ùf E’G äÓµ°G äÓµ°G äÓµ ûŸ A…ôL ¢VôYh ,á«FÉëj°ûŸ A…ôL ¢VôYh ,á«FÉëj° E’G äÉbÉ£dÉH Iõ`æàµe á¨dh ÉØ°G äÉbÉ£dÉH Iõ`æàµe á¨dh ÉØ°G äÉbÉ£dÉH Iõ`æàµe á¨dh ÉØ T Üƒ∏°S°T Üƒ∏°S° CGh ,Gh ,G

..öUÉ©ŸG ⁄É©dG ‘

 ∫ÓàMGh á«bGô©dG áeR C’G ôKEG ≈∏Y 2006 ΩÉY ‘ ™ÑWh 2004 ΩÉY ‘ ÜÉàµdG èHO ó≤d ΩÉY ‘ ÜÉàµdG èHO ó≤d ΩÉY ‘ ÜÉàµdG è

 π«Fƒª° π«Fƒª° π«Fƒª U{ ¬d ô°U{ ¬d ô° q¶f …òdG äGQÉU{ ¬d ô¶f …òdG äGQÉU{ ¬d ô °¶f …òdG äGQÉ°¶f …òdG äGQÉ †◊G ΩGó°†◊G ΩGó° °†◊G ΩGó°†◊G ΩGó U øe °U øe ° k’óHh ,≥jô©dG »Hô©dG ó∏ÑdG Gò¡d ÉµjôeCG

 äGQÉ° äGQÉ° äGQÉ †◊G  QGƒ°†◊G  QGƒ° ``†◊G  QGƒ``†◊G  QGƒ M  ¤``M  ¤`` EG  ƒYój  z¿É`̀ ƒYój  z¿É`̀ ƒYój  z¿É Ñ`̀Ñ`̀ `̀Ñ`̀Ñ ∏`̀∏`̀ `̀∏`̀∏ «`̀«`̀ `̀«`̀« ahO{  »°ùfôØdG  ôYÉ`̀ahO{  »°ùfôØdG  ôYÉ`̀ °ahO{  »°ùfôØdG  ôYÉ°ahO{  »°ùfôØdG  ôYÉ ûdG  ô°ûdG  ô° `̀ûdG  ô`̀ûdG  ô jRƒ`̀jRƒ`̀ `̀jRƒ`̀jRƒ dG  ó`̀dG  ó`̀ `̀dG  ó`̀dG  ó ‚  z¿ƒà¨æàæg`̀‚  z¿ƒà¨æàæg`̀

 á«Hô¨dG  IQÉ° á«Hô¨dG  IQÉ° á«Hô¨dG  IQÉ †◊Gh  ,á¡L øe  á«eÓ°S°†◊Gh  ,á¡L øe  á«eÓ°S° E’G  á«Hô©dG  IQÉ°G  á«Hô©dG  IQÉ°G  á«Hô©dG  IQÉ †◊G  ÚH  °†◊G  ÚH  ° ¢üN¢üN¢ C’ÉHh  ,äÉaÉ≤ãdGh

.ziôNCG á¡L øe á«ë«°ùŸG hCG á«fÉª∏©dG

 ìôL ∞dCG øe õæjh ,Ω’G øe õæjh ,Ω’G B’ÉH A»∏e ÉæŸÉ©a ,¬ãëH ‘ ∞dDƒÉH A»∏e ÉæŸÉ©a ,¬ãëH ‘ ∞dƒÉH A»∏e ÉæŸÉ©a ,¬ãëH ‘ ∞d ŸG ≥∏£æj πeƒŸG ≥∏£æj πeƒ C’G äÉÑ«N øe

 ,áéFÉ¡dG AGƒg C’G øe QÉ°G øe QÉ°G øe QÉ üY°üY° EG  πÑb øe hô› ⁄ÉY ,QÉ¡° πÑb øe hô› ⁄ÉY ,QÉ¡° πÑb øe hô› ⁄ÉY ,QÉ¡ üfG ádÉM ‘ ⁄ÉY ¬f°üfG ádÉM ‘ ⁄ÉY ¬f° EG  ..ìôLh

 ⁄ÉY ,¿Gôµ°S ,èFÉg ⁄ÉY ¬fEG ..∂°SÉ  ¿hOh ¬jó¡J á∏° ..∂°SÉ  ¿hOh ¬jó¡J á∏° ..∂°SÉ  ¿hOh ¬jó¡J á∏ UƒH ¿hO ¬ØàM ¤°UƒH ¿hO ¬ØàM ¤° EG ôFÉ°S ⁄ÉY ¬æµdh

 πãŸG øeh ,ójó÷G ôµØdG øe Ωhôfi ⁄ÉY ¬fEG ..≈ qª◊ÉH  ..≈ª◊ÉH  ..≈ qª◊ÉH q °ª◊ÉH °ª◊ÉH †æj ¬æµdh ,áY°†æj ¬æµdh ,áY° ö†æj ¬æµdh ,áYö†æj ¬æµdh ,áY ùdÉH öùdÉH ö ¢Shƒ¡e¢Shƒ¡e¢

..äGõé©ŸG ìGÎLG ¤EG º¡H ™aóJh öûÑdG øëöûÑdG øëö °ûÑdG øë°ûÑdG øë ûJ »àdG É«∏©dG°ûJ »àdG É«∏©dG°

 ó«©° ó«©° ó«© üJ ‘ •ôîæe ƒgh ,ó◊G øY IóFGõdG  á«æ≤àdG  á«fÓ≤©∏d  ™°üJ ‘ •ôîæe ƒgh ,ó◊G øY IóFGõdG  á«æ≤àdG  á«fÓ≤©∏d  ™° °üJ ‘ •ôîæe ƒgh ,ó◊G øY IóFGõdG  á«æ≤àdG  á«fÓ≤©∏d  ™°üJ ‘ •ôîæe ƒgh ,ó◊G øY IóFGõdG  á«æ≤àdG  á«fÓ≤©∏d  ™ VÉN ÉföüY ¿°VÉN ÉföüY ¿° EG

 πc ∫òÑf »µd ¿Gh C’G ¿B G  ó≤d ..¬aÉ≤jEG  ≈∏Y kGQOÉb kÉÄ«°ÉÄ«°ÉÄ« T ¿°T ¿° CG  hóÑj ’ »ªæ¡L »LƒdƒæµJ

 ¤h C’G ÜQÉéàdG IOÉ©à°SG πLCG øe ,iôNCG Iôe ≥jô£dG É° Iôe ≥jô£dG É° Iôe ≥jô£dG É ûµà°SG πL°ûµà°SG πL° CG øe Éæ©°Sh ‘ Ée

 ÉgóMh »¡a ,⁄É©dG ôgGƒX ΩÉeCG áG áG ° á° á ûgódG á«fÉµe°ûgódG á«fÉµe° EG iôNE  iôNEG iôNG CG Iôe ∂∏à  ¿G Iôe ∂∏à  ¿G CG πLG πLG CG øe ,áLRÉ£dGG øe ,áLRÉ£dGG

..Ωƒ«dG ™bGƒdG á≤«≤M öüÑà°ùf ¿CG ≈∏Y øjQOÉb Éæ∏©Œ

 ,äÉYGÎN’G   √ò`̀ ,äÉYGÎN’G   √ò`̀ ,äÉYGÎN’G   √ò g  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  øµªàJ  ’  É¡JÉYGÎNÉH  IQƒ¡ÑŸG  áj`̀g  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  øµªàJ  ’  É¡JÉYGÎNÉH  IQƒ¡ÑŸG  áj`̀ ög  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  øµªàJ  ’  É¡JÉYGÎNÉH  IQƒ¡ÑŸG  ájög  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  øµªàJ  ’  É¡JÉYGÎNÉH  IQƒ¡ÑŸG  áj ûÑdG  ¿öûÑdG  ¿ö EG

 ¬fCG Éfó≤àYG …òdGh zÈ«a ¢ùcÉe{ ÒÑ©J Ö°ùM zójóM øe ¢ùcÉe{ ÒÑ©J Ö°ùM zójóM øe ¢ kÉ°É°É üØb{ ¬Ñ°üØb{ ¬Ñ° °üØb{ ¬Ñ°üØb{ ¬Ñ ûJ »àdG áKGó◊Gh°ûJ »àdG áKGó◊Gh°
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 ,…óHCG öVÉM Úé°S ¬°ùØf óéj ¿É°ùf E’G Ñ°UCG Gòµgh ..¬°ùØf ≈∏Y ≥∏¨æj ìGQ ,öùµfG

 ≈∏Y  øª«¡J  áæeGõàŸG  á¶ë∏dG  hCG  ,IöTÉÑŸG  á¶ë∏dGh  záYöùdG  ájQƒJÉàµjO{  âëÑ°UCGh

 É¡æ«fGƒb ¢VôØJ iÈµdG äÉcöûdGh á«dÉª°SCGôdG ¥Gƒ°S C’G ájQƒJÉàµjO âëÑ°UCGh ,™«ª÷G

 π≤f ⁄ ¿EG á«eÓY E’G á«°VGÎa’G ájQƒJÉàµjO âëÑ°UCGh ..øµJ kÉjCG äÉeƒµ◊Gh ∫hódG ≈∏Y

 É¡«a  ô£«°ùJ  á©°SGh  á«Möùe  ógÉ°ûe  ¤EG  áeÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  ∫ qƒ– á«eÓY E’G  á«ªgƒdG

 πª°ûJ  »àdG  É«LƒdƒæµàdGh  á«æ≤àdG  ájQƒJÉàµjO  kGÒ`̀NCG  A»Œ  ºK  ,™bGƒdG  ≈∏Y  IQƒ°üdG

 ≥ q«°†Jh  ¿É°ùf E’G  ≈∏Y  É¡YÉ≤jEG  ¢VôØJ  »µd  á≤HÉ°ùdG  äÉjQƒJÉàµjódG  πc  ≈∏Y  øª«¡Jh

..»bÓN C’G AÉ°†ØdG øe ÉàdÉHh ,ô◊G QÉ« G AÉ°†a øe QGôªà°SÉH

❁				❁				❁

 IQƒ£N  ≈°ùæJ  »µd  IôHÉ©dG  á«cÓ¡à°S’G  IÉ«◊G  ‘  ¥ô¨J  ¿CG  ájöûÑdG  â∏ q°†a  ó≤d

 ‘ É¡°SCGQ âæaO »àdG áeÉ©ædÉc â∏©ah ,É¡«∏Y …ƒ£æJ »àdG áaÉãµdGh É¡H á£«ëŸG AÉ«°T C’G

 IójóL kÉbÉaB G Ωó≤j øWƒdG øY ÜGÎZ’G ¿CG ‘ ÖjQ ’h ,QÉ£N C’G πc á∏gÉéàe ∫ÉeôdG

 Gòµgh  .. GôØdG  É¡«dEG  Oƒ≤j  »àdG  ¥RBÉ`̀ŸGh  äGOGó°ùf’G  øY kÉ°†jCG  ∞°ûµj  ¬æµdh  ,ájôë∏d

 Úæ◊G Éæ«a Òãj »°VÉŸGh ,ÉæØ«îj πÑ≤à°ùŸG : É◊G ™°VƒdG ΩÉeCG ¬°ùØf ¿É°ùf E’G óLh

 á«fÉf C’ÉH  ∫ƒ¨°ûe  öVÉ◊Gh  ,á°†eÉ¨dG  áª¡ÑŸG  AÉ«°T C’Gh  äÉjôcòdG  ¤EG  »YÉLÎ°S’G

 ¬«àdG ≈∏Y π«dO áãdÉãdG á«Ød C’G ájGóH ‘ ¬H ô©°ûf …òdG ≥∏≤dG ¿EG ..á≤«°†dG áYõædGh

 π£Y ≈∏Y π«dO ¬fEG ..º¡°†©H ºgƒJ Éªc ïjQÉàdG ájÉ¡f ≈∏Y π«dO ƒg É‡ cCG ´É«°†dGh

..É¡àjÉ¡f ¤EG É¡dƒ°Uhh É¡dÉªàcG ≈∏Y π«dO ƒg É‡ cCG áKGó◊G IQhÒ°U ≈∏Y CGôW

 ä’ B’G  ¬ª¡à∏J  …ò`̀dG  øeõdÉa  ,IQƒ°üdG  IQÉ°†◊  ´QÉ°ùàŸG  ´É`̀≤`̀j E’G  AGQh  å¡∏f  ÉæfEG

 ¬°ùØf  ¢VôØj ºFGO  QÉØæà°SG  AGQh  Úãg’ ¢†côf øëf ..¬ÑcGƒj  ¿CG  ¿É°ùf E’G  ™«£à°ùj’

 á«°SÉ°SCG  πeGƒY  πÑb  øe kÉ≤HÉ°S  áª q¶æe âfÉc  »àdG  ájöûÑdG  äÉ«dÉ©ØdG  ‘ ≈àM Éæ«∏Y

..ïjQÉàdG ´É≤jEGh âbƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdÉc
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 Ωƒªfi ¥ÉÑ°S øe ïjQÉàdG ìöùe ≈∏Y ÉæeÉeCG …ôéj ÉŸ ¿ƒ≤∏b ¿hógÉ°ûe kÉ©«ªL øëf

 ⁄ ácô©ŸG √òg áé«àfh ,∫Óëf’Gh ∂µØàdG hCG ≈°VƒØdG iƒbh ΩÉ¶ædG iƒb ÚH ´QÉ°ùàeh

 ô©j óMCG Óa ,¿ B’G ∫É◊G ¬«∏Y ƒg Éª∏ãe ,IOOÎe hCG á°†eÉZ ΩÉj C’G øe Ωƒj …CG ‘ øµJ

 ,»é«JGÎ°S’Gh »°SÉ«°ùdG ó«©°üdG ≈∏Y ≥Ñ£æj ΩÓµdG Gògh ,ájÉ¡ædG ‘ öüàæ«°S …òdG øe

 ádGó©dG ÚeCÉJ ≈∏Y QOÉb ΩÉ¶f øY åëÑdG øµdh ,É«∏©dG OÉÑŸGh º«≤dG ó«©°U ≈∏Y Éªc

 ∂dòch  ,É¡æY  ´ÉaódG  ‘  ÖZôf  »àdG  QÉµa C’G  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  »°†à≤j  ⁄É©dG  ‘  ø`̀e C’Gh

.⁄É©∏d Î°ûŸG ¿É«æÑdG Gòg óYGƒb ≈∏Y ¥ÉØJ’G

 É¡æY  ™LGôJ  ó`̀bh  ,øjôµØŸG  •É`̀°`̀ShCG  ‘  ´ÉªL E’ÉH  ≈¶–  ó©J  ⁄  á«fƒµdG  áYõædG

 ÒZ  iô`̀N C’G  Üƒ©°ûdG  ≈∏Y  É¡ª«ª©J  á«fÉµeEG  øe  ¢SCÉ«dGh  ΩCÉ°ùdG  áéëH  ÉeEG  ,¿hÒãµdG

 Ñîj kÉYÉæb É¡«a iôjh É¡H ¬Ñà°ûj ¢†©ÑdG ¿ C’ ÉeEGh ,á«dÉª°ûdG á«µjôe C’G hCG á«HhQh C’G

..⁄É©dG ≈∏Y áæª«¡dG ‘ á«dÉjÈe E’G ¬JOGQEG √AGQh Üô¨dG

 äÉaÓàN’ÉH πÑ≤J ∞«c º∏©àJ ¿CÉH áHhQhCG ÖdÉ£j ⁄É©dG ìhQ øY ¬ãëH ‘ z¿ÉÑ∏«ahO{

 ƒg  Gò`̀gh  ,¿É°ùf E’G  ¥ƒ≤◊  ÊƒµdG  ™HÉ£dG  ≈∏Y  ßaÉ–  ≈àM  ,πeÉc  πµ°ûH  ájöûÑdG

 Ú©H  òNCÉJ  ¿CG  »¨Ñæj  ⁄É©dG  ìhQ  .. kÉ«dÉM  »°ùfôØdG  ™ªàéŸG  ¬¡LGƒj  …ò`̀dG  …óëàdG

 º¡JÉaÉ≤K ÓàNG ∂dòch º¡æ«H Éª«a öûÑdG ÓàNG …CG zá qjÒ¨dG{`H ≈Yój Ée QÉÑàY’G

..ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉYh º¡fÉjOCGh

 IQÉ°†◊Gh  zäQÉ`̀µ`̀jO{  QÉ©°T  πµ°ûJ  á©«Ñ£dG  ≈∏Y  ¿É°ùf E’G  áæª«g  âfÉc  »°VÉŸG  ‘

 á◊É°üŸG ≥«≤– :√OÉØe ôNBG QÉ©°T É¡∏fi qπM ,â≤≤– ¿CG ó©H ¿ B’Gh É¡∏ªéÃ á«HhQh C’G

 óM ¤EG  á©«Ñ£dG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ‘  â¨dÉH  á«Hô¨dG  IQÉ°†◊Éa  ,º¡JÉaÉ≤Kh  öûÑdG  ÚH

 π– ¿CG »¨Ñæj ¬fEÉa ∂dòdh ,É¡«∏Y ô£«°ùj Ñ°UCG …òdG ƒg IóFÉØdGh HôdG ≥£æe ¿CG

 ,»HÉ°ù◊G º«°ù≤àdGh π«∏ëàdG ≈∏Y õµJôŸG »©ØæŸG »JGhO C’G π≤©dG hCG OQÉÑdG π≤©dG πfi
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 ,º¡∏c öûÑdG ÚH ™aÉæŸG ôWÉ°ûJh ÊÉ°ùf E’G øeÉ°†àdGh ∫OÉÑàdG ≈∏Y áªFÉb iôNCG á q«∏≤Y

 ≥£æe πëj ¿CG »¨Ñæj ,á«Hô¨dG IQÉ°†◊G ¬«a â£≤°S …òdG á«fÉf C’G ≥£æe øe k’óHh

 IQÉ°†◊G ¿EÉa ’EGh ,É¡YÉLhCGh Égô≤ah ájöûÑdG Ω’BÉH ¢SÉ°ùM E’Gh á«fÉ°ùf E’G áYõædGh ΩôµdG

 öûÑdG ÚH QGƒ◊G ¿CÉH º∏©dG »¨Ñæj ..É¡°ùµY ¤EG Ö∏≤æJh πH ÉgOƒLh QÈe ó≤ØJ ƒ°S

 ¿ C’ ∂dPh ,Iôe πc ‘ ΩÉe C’G ¤EG  Ωó≤àj ïjQÉàdG π©éj …òdG ƒg áØ∏àîŸG äÉaÉ≤ãdGh

 √òg ∂∏àÁ ’ É¡æe kÉ`̀jCG  ¿ C’h ,ájöûÑdG  á≤«≤◊G øe kGAõ`̀L øjôN BÓd Ωó≤J áaÉ≤K πc

 ΩGó°üdG  ¢ù«dh kÉjQÉÑLEGh  kÉjQhöV QGƒ◊G hóÑj äGòdÉH  ÖÑ°ùdG  Gò¡d ..É¡à«∏µH á≤«≤◊G

 Üƒ©°ûdÉH ÉµàM’G ¤EG áLÉëH Ö©°T πc ¿CG ™bGƒdGh z¿ƒà¨æàæg π«Fƒª°U{ »Yój Éªc

..¬°ùØf »æÑjh ôgOõjh ¬fÉ«ch ¬à«JGòH ô©°ûj »µd iôN C’G

❁				❁				❁

 ÚH É¡d öüM ’ »àdG äÉbÓ©dG øe cCG ,Üƒ©°ûdG ÚH QGƒ◊G IQhöV âÑãj A»°T’

 ≈∏Y ÚàØ°†dG Üƒ©°ûa ,»Hô©dG øWƒdGh »HhQh C’G ⁄É©dG ÚH …CG ,§°SƒàŸG ôëÑdG »àØ°V

 ÉŸÉWh ..äGÈ`̀ Gh  äÉ«æ≤àdGh QÉµa C’G ..¢†©H ™e É¡°†©H äQÉ©à°SG  ÉŸÉW ïjQÉàdG  QGóe

 »àØ°V ¿EG  ..ÉfÒ°üeh ÉfQób hCG  á«dÉ◊G Éæàjƒg â∏ qµ°Th âYQÉ°üJh É¡æ«H Éª«a äQhÉ–

 ¿hÉ©àH É EGh IóMGh áØ°ûH º∏µàj ¿CG øµÁ ’ ºØdGh ,óMGh ºØd ÚàØ°T ¿É¡Ñ°ûJ §°SƒàŸG

..Éª¡eÉé°ùfGh ÚàØ°ûdG

 QGóe ≈∏Yh Úà¡÷G Éà∏c ‘ kÉ©FGQ kÉ«£°Sƒàe kÉKGôJ ∂∏à  øëf :z¿ÉÑ∏«ahO{ ∫ƒ≤j

 ,äÓYÉØàdGh ä’OÉÑàdGh IQÉéàdG ôëH kÉªFGO ¿Éc óbh , OÉ¡dG π«ª÷G ôëÑdG Gòg ¢VƒM

 ÜQGƒ≤dG É¡∏ª– ≥jOÉæ°U ‘ π≤æj ¿Éµa ¢TÉª≤dG è«°ùf ÉeCGh ,QGô÷G ‘ π≤æj âjõdG ¿Éch

..øØ°ùdGh

 Ò«¨J :»∏j Éª«a øªµJ É¡fEG ..Éföü©d Qƒ°üàdG ¥ƒØJ »àdG iÈµdG áª¡ŸG ¿ B’G ºµ«dEG
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 IOÉYEG ‘ øªµJ É¡fEG ..¬àª«b øe ™aôdG ≥jôW øY ¬«a ÒµØàdG IOÉYEGh ,ôN B’G ¤EG ÉæJô¶f

 ,Iójó÷G äÉjóëàdG  ºéM QÉÑàY’G  Ú©H òN C’G  ≥jôW øY á qjÒ¨dÉH  ÉæàbÓY π«µ°ûJ

 äÉjƒ¡dG ¬«a äòNCG …òdG âbƒdG ‘ »Øµj ó©j ⁄ eÉ°ùà∏d …ójôéàdG ∫ÉãŸG ¿ C’ ∂dPh

..¢ùª°ûdG â– IójóL áfÉµÃ É¡°ùØæd ÖdÉ£J

 IGOCG É¡fEG ..É¡æ«H Éª«a πYÉØàdG áªFGO π°Uh äÓ°U π qã  äÉaÉ≤ãdG ¿CÉH º∏©dG »¨Ñæj

 ºgÉØàdG Qƒ°ùL áeÉbEG ‘ πãªàj Ñ°UCG áaÉ≤ãdG QhO ..É¡JGP Iƒ≤dG øe IQó≤eh ICGôL cCG

 øY  åëÑf  ÉæfCG  »æ©j  ’  Ωƒ«dG  ÉæàaÉ≤K  øY  ™aGóf  PEG  øëæa   ÉàdÉHh  Üƒ©°ûdG  ÚH

 ÚH ¿ƒµj ôªãŸG AÉ≤∏dGh ..AÉ≤d … C’ »FóÑŸG ó«¡ªàdG ¿Óµ°ûJ Úà∏dG á≤«≤◊Gh IOGôØdG

 ÚH ¥ qôØf ∞«c ô©f ¿CG »¨Ñæj ¢UÉ G ÉæKGôJ πNGO ≈àM πH ,áØ∏àîŸG äÉ«°Uƒ°ü G

 º∏©dG »¨Ñæj ..AÉ≤àd’G áWÉ°ùH ÓàN’G áÑàY ≈∏Y ™∏îf ¿CG »¨Ñæjh , dÉ£dGh dÉ°üdG

 áaÉ≤ãdG  .. ƒ`̀ G  ó°V ìÓ°S  π°†aCG  Ñ°üJ kÉeôch  ≈æZ `̀c C’G  ÉgÉæ©e ‘ áaÉ≤ãdG  ¿CÉH

 ’ áaÉ≤ãdG Ò¨Hh ,á«WGô≤ÁódGh ΩÓ°ùdG ƒëf Ò°ùdG πLCG øe kGóL kÉjQhöV kÉªYO πµ°ûJ

.IÉ«◊Gh ájQGôªà°SÓd πHÉbh Ö∏°U A»°T …CG AÉæH øµÁ

❁				❁				❁

 ¿CG  ,ô``N B’G  ≈∏Y  àØæŸG  ¬ãëH  ‘  z¿ÉÑ∏«ahO{  iô`̀j  ,ójó÷G  ÉæŸÉY  øY  åëÑdG  ‘

 ΩÉ¶ædG ‘ iÈµdG äÉMÓ°U E’G AÉLQEGh OOÎdGh QÉ¶àf’G ƒg ¬aÎ≤f ¿CG øµÁ CÉ£N ÈcCG

 ô©à°S π¡a ,É¡JQhÉæe ¢ûeGƒg ∫hódG ó«©à°ùJ ¿ C’ ,¬æe πFÉW ’ …òdG Ö qbÎdGh , hódG

 ≥jôW êƒdh ‘ OÉæ©H ôªà°ùJ ƒ°S É¡fCG  ΩCG  É¡eÉeCG  áMÉàŸG á°UôØdG ¢UÉæàbG á«fÉ°ùf E’G

 ájCG Ö°ùMh OÉÑe ájCG ≈∏Yh √AÉæH ójôf …òdG πÑ≤à°ùŸG Qô≤f ¿CG Ωƒ«dG ÉæfÉµeEÉH !?Ohó°ùe

. óg …CG ≥«≤– πLCG øeh º«b

 äÉHGô£°V’G  øeR  àØfGh  ,á∏jƒW IÎa òæe á«aGô¨÷G äÉaÉ°ûàc’G  øeR  q¤h ó≤d
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 ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh ájöûÑdG á«aGô¨÷G âaôY øjó≤Y øe πbCÉHh ,iÈµdG á«fƒµdG

 Oóëàj ó©j ⁄ πÑ≤à°ùŸG ¿EG ..IójóY ¿hôb ∫ÓN ¬àaôY É‡ cCG ä’óÑàdG øe á«aÉ≤ãdGh

 ¿CG Éªc ,ó«MƒdG º∏©ŸG ƒg Üô¨dG ó©j ⁄h , Qƒjƒ«f hCG ¢ùjQÉH hCG ÚdôH hCG ¿óæd ‘ Ωƒ«dG

 É¡dƒÑb ‘ É¡àLÉM »Ñ∏j Ée óŒ ájOÉ°üàbG iƒb Oô› â°ù«d kÉãjóM IóYÉ°üdG ¿Gó∏ÑdG

 Égô¶f äÉ¡Lhh ,¢UÉ G É¡Jƒ°U É¡d ¿ƒµj ¿CG ójôJ É¡fEG ..á«dhódG ¥ƒ°ùdG ‘ QÉÑµdG óMCÉc

 ∫É«M A’h …CG QÉ¡XEG …ƒæJ ’ ⁄É©dG ìöùe ¤EG Ωƒ«dG πNóJ »àdG ∫hódG ¿EG ºK ,áØ∏àîŸG

 ,iƒ≤dG  øjRGƒe É¡H  Qƒ£àJ »àdG  áYöù∏d  É¡cGQOEG  IóYÉb ≈∏Y ∂dPh ,ájó«∏≤àdG  iƒ≤dG

 OhóM ≈∏Y á©bGƒdG ≥WÉæŸG √òg Üƒ©°T â≤∏£fG  ,Iƒ≤dG «JÉØe ÓàeG IQƒK áWÉ°SƒHh

 Oƒ¡°ûdG ádõæe ‘ kÉÑdÉZ âfÉc É¡fCG Éª«°S ’h ,ÜÉ£b C’G Oó©àe ∫É› ‘ øjöüY ÚH ⁄ÉY

 Éæeƒ¡Øe Öé–h ≥`̀a C’G  ‘ º°SôJ  IójóL ìÉ`̀jQ  IQhO  ¿EG  ..IQƒãdG  ∂∏àd  ábGòM `̀c C’G

..Ëó≤dG

 ä’DhÉ°ùJh ôWÉ  ≈∏Y IO’ƒdG πãe ,…ƒàëj , hódG ìöùŸG ≈∏Y IójóL iƒb RhôH ¿EG

 Ò°ùJ ƒ°S ´É≤jEG …CG Ö°ùëa ,Ióéà°ùŸG á«°SÉ«°ùdG Ú≤«dG RGõàgG ä’ÉëH á£ÑJôe IójóY

 πgh ?¿É°ùf E’G ¥ƒ≤◊ »≤«≤◊G ΩGÎM’G ƒëfh ,»°SÉ«°ùdG É¡eÉ¶f á«dGÈ«d ƒëf ,Ú°üdG

 ..!?áæª«¡dG ≥jôW ∂∏°ùà°S ΩCG É«°SB G Üƒæ÷ »ª«∏b E’G º«¶æàdG ‘ QÉ°ûJ ¿CG óæ¡dG …ƒæJ

 Éæg ¢ù«∏a ,Ú«YÉª÷G á«dhDƒ°ùŸGh πª©dG ‘ »g ÚdGDƒ°ùdG øjòg ≈∏Y áHÉLEG π°†aCG ¿EG

 ≈∏Y IQOÉb á«dhO áÄ«g Éæg ¿ƒµJ ¿CG »¨Ñæj ..á«dhódG áeƒ¶æŸG â«àØJ øe CGƒ°SCG ƒg Ée

 OOÎJ ΩOÉ°üàdG ôWÉ  ¿CG Éª«°S ’h , Î°ûŸG ¢û«©∏d ¬≤WÉæeh ¬fGó∏Hh ⁄É©dG Üƒ©°T ™aO

..Iójó÷G ⁄É©dG á«aGô¨L πµ°ûJ »àdG áØ∏àîŸG (IGƒf ™ªL) i qƒædG ÚH cCÉa cCG

 ™≤J  á°UÉN á«dhDƒ°ùe Éægh ,á«≤«≤M á«ŸÉY á«∏µ«g ∫ƒM É¡©«ªŒ ƒg Üƒ∏£ŸG

 äGòdG ó«cCÉJ IOGQEG âaôY »àdG IóëàŸG äÉj’ƒdGh áHhQhCG πãe áÁó≤dG Iƒ≤dG ≥JÉY ≈∏Y
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 ô©J  ÉàdÉHh  ,É¡°ùØf  áæª«¡dG  ∫ƒ«eh  á«eƒ≤dG  äGAGô`̀Z E’G  â°TÉYh  ,É¡°ùØf  ´É©°T E’Gh

..É¡JÉaGôëfG kGó«L

 OƒLh Ωƒ¡Øe ¢†aQ GPEG ’EG kÉeƒ¡Øe ¿ƒµj ød á«fÉ°ùf E’G áYõ`ædG GP ÊƒµdG º∏◊G ¿EG

 Üô¨dG ≈∏Y ..zAGóa ¢ûÑc{ Ú«©àd ºFGódG √OGó©à°SG ™e ¬JÉÑZQ á«Ñ∏J iƒ°S ¬ qª¡j ’ ÜôZ

 ‘ πªëj z¿ÉÑ∏«ahO{ ..»îjQÉàdG  √QhO Ö©∏j ¿CGh  ,√ó«≤©Jh ¬YƒæJ πµH ™bGƒdG  á≤fÉ©e

 ÜÉàµdG Gòg ¿ƒµj ¿CG √ƒLôf Ée πch ,öûÑdG ÚH AÉNEG ádÉ°SQh πeCG ádÉ°SQ áªî°†dG ¬à°SGQO

 ≈∏Y kÉJÉÑK cCG ≈£îH Ωó≤àf ¿CG πLCG øe Üô¨dGh ¥öûdG ÚH ôªà°ùŸG QGƒë∏d á«ŸÉY IƒYO

.πÑ≤à°ùŸG ≥jôW

¥µ
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............... ájQسما�ŸG ضUƒسüædG  نe áيàjQاL C’G اH d C’G

.............................. Üƒ©سûdG äاfدوe ‘ »اعÑس�dG يæسüàdG

........................ اO… وjöû©dGن G قرنdG ‘ áسي�ØædG áëسüdG

.......................................................á¡LGƒŸG ‘ IQعما

...........................»HاWرØµdG ƒسيûàîH نH يgGرHEG نH »عل

........................... ¡æŸG áيdاµسTEGو IöUا©ŸG áيHر©dG áØل�سØdG

................................á QGƒàŸG ájQسا† Gو ájر C’G يgاØŸG

...................................... »Hر©dG çGÎdG ‘ سان�f E’G ¥ƒحق

............................................................ áيã G á¨لdG

...................................πØ£لd áسيüسüقdG áHاàµdG áح�سا�سي

O. عل« ƒHCG ع�سا

O. عمر dGدbا¥

áم©ædG ¬W .O

©æŸG دÑع OGد¨H .O

QƒcR ö�اj حممد .O

j .Oا�سjƒdG Ú�س«

OGقدŸG πلي  .O

Gو… dG نGحمد عمرCG

aاe jقد�س«

عÑد ÑdGاƒj »b�س
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ا �لبعثة �لفرن�صية صا �لبعثة �لفرن�صية صا �لبعثة �لفرن�صية  صثاريون وعلماء لغات بلدنا �لقدمي������ة باكت�صثاريون وعلماء لغات بلدنا �لقدمي������ة باكت� Bل� ìف������ر

رقم������اً م�صطرة بî م�صماري  9 م������ر� صم������ر� صم������ر� �أجاريت عام 9 ص�ش �ل�ص�ش �ل� أ �لعامل������ة يف ر�

، �أي �إن حرو  ان حروفه تغاي������ر �ملان حروفه تغاي������ر �ملاألو أ � أل������و لديهم من ماري مثًل، �إل اماما

شو�شو�ش و�صو�ص صلفوه يف ن�صلفوه يف ن� أ �أجاريت �صطرت با �مل�صماري �لذي � شو�شو�ش و�صو�ص ص�لكلمة يف ن�ص�لكلمة يف ن�

اتتطاب≤ من حيث عدد �مل�صامري �لتي يتاتتطاب≤ من حيث عدد �مل�صامري �لتي يتاألف منها  لنها لنها ل �أ م������اري وبابل..�إلخ �إل

ا صا صا  صكت�صكت� الخ وحاملا ن�رش نبالخ وحاملا ن�رش نباأ هذ� �ل ور..صور..صور..�إ ص�ص� B �حلر م �أقر�نها يف ماري وبابل و�

. kقاHاح �ساàŸGو Qا B d Ωر عاjدe  …Qƒس� …Qا BGو åاحH ❁❁

ò

 áيàjQاL C’G اH d C’G

ájQسما�ŸG ضUƒسájQسما�ŸG ضUƒسájQسما�ŸG ضUƒ üædG  نe

O. عل« OG. عل« ƒHCG ع�ساƒH ع�سا

❁
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Syriaيف جمل������ة Syriaيف جمل������ة Syriaو�طل �لباحث������ون �للغويون 
عل������ى تفا�صيله �ن�رشف������و� �إ¤ �لتعر على 

ط������رت بها �لن�صو�������ش، وكان صط������رت بها �لن�صو�������ش، وكان صط������رت بها �لن�صو�������ش، وكان  ص�للغ������ة �لتي �ص�للغ������ة �لتي �

Hans رورور و بو ب شملاين هان�شملاين هان�ش أبرRهم �لباح������ث �لأ �

ية  Bauer �ملîت�ش باللغات �لفينيقية و�لع
بéدية  ر�مية �لت������ي كان عماد كلماتها �لأ Bو�ل

ربة ر�ئدة يف قر�ءة �لن�صو�ش  شو�لذي خاVشو�لذي خاVش 

إ R�دت من �إميانه يف  � R�دت من �إ R�دت من  يناءصيناءصيناء صفت يف �صفت يف � فت يف �صفت يف �ص ص�لتي �كت�ص�لتي �كت�

قدرته على قر�ءة ن�صو�ش �أجاريت �÷ديدة 

ور�قت له �ملهمة فت�صدى لها مزود�ً بتéربته 

ابقة وصابقة وصابقة و�أحب �أن يطل عليها �لقر�ء. ص�ل�ص�ل�

ية صية صية  صو �لبعث������ة �لفرن�صو �لبعث������ة �لفرن� و �لبعث������ة �لفرن�صو �لبعث������ة �لفرن�ص ص ع�ص ع� اذ� �لنباذ� �لنباأ أ لق������د �

Virolleoudمر� Virolleoudمر� Ch.Virolleoud �لذي  مر� صمر� ص ص �ل�ص �ل� ش�������ش�������ش يف ر�أ

دة يف كوة صدة يف كوة صدة يف كوة  صت������ه �لرقم �لتي كان������ت من�صت������ه �لرقم �لتي كان������ت من� ت������ه �لرقم �لتي كان������ت من�صت������ه �لرقم �لتي كان������ت من�ص صده�صده� أ �

������ات ببيت كبري �لكهنة، فهزه  بéناì �ملحفو

�ملن¶������ر و�عتنى بتن¶يف �لرق������م وحف¶ها.

ته������ا وتقليبه������ا بني يديه صته������ا وتقليبه������ا بني يديه صته������ا وتقليبه������ا بني يديه  صو�نك������ب على در��صو�نك������ب على در��

إتعيد �إ¤ ذ�كرته  إتعيد  تعيد صتعيد ص يلته وي� يلته وي�صوه������و يت�صور يف  صوه������و يت�صور يف 

مارية �لعموري������ة و�لبابلية صمارية �لعموري������ة و�لبابلية صمارية �لعموري������ة و�لبابلية  ص�صور �لرق������م �مل�ص�صور �لرق������م �مل�

اوري������ة فاوري������ة فاأدر من خلل ذل������ك كله �أن  وري������ة فصوري������ة فص ص�ص� Bو�ل

ماري صماري صماري  ������ �مل� ������ �مل�صجاري������ت قد كتبت با صجاري������ت قد كتبت با رقم �أ

به ح������رو �للغة �لبابلية صبه ح������رو �للغة �لبابلية صبه ح������رو �للغة �لبابلية  صت�صت� ا بحرو ل �إ

أل������ف بائية كلغاتنا  �إ¤ لغة � وري������ة وتعودصوري������ة وتعودصوري������ة وتعود ص�ص� Bل�

ن. Bلتي نتكلم بها �ل�

�إ¤ �أكادميية  تقري������ر�ً 9 ق������دم ع������ام 9

  Académe des �÷ميل������ة:  �لكتاب������ات 

 Insicription et Belles Lettres
أرفق������ه ب�صور ع������ن �لرقم �لتي  يف باري�������ش �

��صتن�صîه������ا بî������ ي������ده وق������دم �لن�صخ م 

أي�صاً وهنا  �لتقرير وملح¶اته وتعليقاته �

لبد �أن ن�صéل �لتقدير و�لحÎ�م لهذ� �لعامل 

�لذي ن�صخ �لرقم بدقة قدر �مل�صتطا و�أعفى 

بعمله هذ� �لباحثني م������ن مهمة �لن�صخ �لتي 

 ßن بعن������اء �ل�صفر �إ¤ دم�ص≤ حيث حتفÎتق

�لرقم Ãتحفها �لبعيدة عن مناRل �لباحثني 

ج������ر�ء�ت �ملتحفي������ة �للRم������ة للطل  و�لإ

عليها.

جع������ل فريول������و �مل������ادة �لد�صم������ة �ملغرية 

Ãتناول �لباحثني. وكانو� وقتذ� �أي يف عام 

قلة قد ليتéاوR عددهم عدد �أ�صاب  9 9

 Syria  ليد �لو�ح������دة وملا و�صل عدد جملة�

ني�صان  �لعا�������رش �إ¤ �لباحث بور بتاري������خ 

أ ب�صغ������ف ونهم ماكتبه  93 �حت�صن������ه وقر�

فريول������و ع������ن �لن�صو�ش. وتفح�������ش �ل�صور 

وحروفه������ا يف �لن�ص������خ �لت������ي �أعدها فريولو 

فاأعéب بالعمل و�لدقة �لتي نفذ بها. و�أدر 

خطاء يف �لن�صخ من خلل تدقيقه  بع�������ش �لأ

�ص������ور �لن�صو�ش ون�صîه������ا. وكان �أول �صيء 

لف������ت ن¶ره �أن كلمات �لن�ش قد ف�صلت عن 

بع�صها بو�صاطة خطو• �صاقولية م�صتقيمة 

أنها  كما يف ق�صة �أحري�م ح�صب قوله فتيقن �
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طو• �لفا�صلة  أنه وجد � �ألف بائية. غري �

أو  قد وVصعت �أحياناً يف �ملوق غري �ملنا�صب �

. وم������ن خلل هذه �حلالة �أدر هو  مل توVص

وغريه م������ن �لباحثني حé������م كل كلمة وعدد 

حروفه������ا. وعرفو� �أن مع¶م �لكلمات ثلثية 

�حلرو ومنها رباعية وقلة نادرة خما�صية. 

و�إذ� كانت هنا كلمات عددها �أك من ذلك 

��صتغني ع������ن وVص �لفو��ص������ل �ملعتمدة هنا 

طو• �مل�صتقيم������ة �ل�صاقولية. وقد  وهي �

أي�ص������اً كلمات بحرف������ني و�أخرى بحر  ر�أى �

.
3
و�حد

ملاين �لذي   دفعت هذه �ل¶و�هر �لعامل �لأ

ر�مية و�لفينيقية ويلم  Bية و�ل كان يتق������ن �لع

بالعربي������ة �أن ي�ص قدمه عل������ى �أول �لطري≤ 

أ �لكلمات ويدر بقوة حد�صه �أن هذه  ليق������ر�

�لن�صو�ش قد �صطرت بلغة تنت�صب �إ¤ �أ�رشة 

لغاتن������ا �لقدمية. وقد تذك������ر ن�صو�ش �صيناء 

�لت������ي تعام������ل معه������ا وتغلب عل������ى كثري من 

�مل�صاعب، و�نطلقاً م������ن �فV�Îصه �أن هذه 

�للغة هي م������ن �أرومة لغاتن������ا �لقدمية �لتي 

�ص������كال �أي �حلرو  يتق������ن بع�صها.جم �لأ

�لت������ي تق يف �أول كل كلمة فوجد �أن عددها 

لف و�لباء و�مليم  :�لأ ث������ل �حلرو خم�صة و

ثل ح������رو �لياء  و�لن������ون و�لتاء ورÃ������ا 

و7  رقام:  و�لهاء و�لكا و�للم �ن¶ر �لأ

�للوح������ة  يف  3و5  و و  7 و و8  6 و

�صكال �أي  �ملرفق������ة ثم حتول �إ¤ حتدي������د �لأ

�حلرو �مل�صاف������ة �إ¤ �Bخر �لكلمات فوجد 

:�له������اء و�لكا  ث������ل حرو أنه������ا خم�صة  �

أي�صاً �لو�و و�لياء  و�مليم و�لنون و�لتاء ورÃا �

و3  7 و8 و 6 و7 و 9 رق������ام  �ن¶ر �لأ

يف �للوح������ة �ملرفقة �أما �لكلمات �لتي تتاألف 

ثل  أربعة و من حر و�حد،ف������كان عددها �

أي�صاً �لياء و�لكا  حرو �للم و�مليم ورÃا �

8 و7 و و5 يف  رقام:  و�لو�و �ن¶ر �لأ

�للوحة �ملرفقة.

أن������ه كان ق������د �فVÎ������ش �أن ه������ذه  وÃ������ا �

�للغة �لتي يéه������د يف �لتعر على حروفها 

ي������ة و�لفينيقية  بéدية كالع قد كتب������ت بالأ

ر�مي������ة، مال �إ¤ �لعتق������اد �أن �حلرو  Bو�ل

�لت������ي Rي������دت يف �أول �لكلم������ات هي حرو 

لف و�لياء و�مليم و�لنون و�لتاء. �مل�صارعة:�لأ

أية كلمة هي فعل  أنه كان ماR�ل يéهل � وÃا �

ثل هذه  أو ��صم وVص �حتمالً �Bخر وهو �أن  �

�لباء،وحر  :حر �÷ر  �صكال �حلرو �لأ

�لهاء �لذي ي�صا �إ¤ فعل �مل�صار كما يف 

�صيغة هفع������ل وحر  �لعطف �لو�و وحر 

�لت�صبي������ه �ل������كا وحر �÷ر �ل������لم. �أما 

أو �ت�صلت باBخر �لكلمة  �حلرو �لتي Rيدت �

فرج �أن تكون Vصمائر:�لهاء و�لكا و�مليم 

أي�صاً �لو�و و�لياء بينما  و�لنون و�لتاء.�أو رÃا �

رج������ �أن تكون �لكلمات �لت������ي حتوي حرفاً 
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و�حد�ً فق هي �للم و�مليم �أو حرو �لياء 

و�لكا و�لو�و.

و��صتن������اد�ً �إ¤ هذه �لن¶رية �لتي وVصعها 

أ�صماء عدد لباأ�ش  جن ن�صبياً يف �لتعر على �

به من �حلرو مكنته من �ملتابعة على هذ� 

 ßلنحو من �لتحلي������ل و�لتفكيك . فقد لح�

ات  �أن �صكلني م������ن �حلرو يتكرر�ن يف �لف

�لث������لث �لتي بيناها �أعله و�لتي Rيدت على 

أو �صطرت  أو �أVصيفت �إ¤ �Bخرها � �أول �لكلمة �

�ن¶ر �لرقم  منف�صلة قب������ل �لكلمة �أوبعدها 

أنها هي  يف �ل�ص������كل �ملرف≤ فافVÎش � 8 و6

حرو �لو�و و�لكا و�مليم وبذلك يكون قد 

ح�������رش �صكلني من �حلرو يف حرو �لو�و 

و�ل������كا و�مليم .ثم ج������زم �أن ميثل �ل�صكلن 

فق حريف �ل������و�و و�مليم �للذ�ن يتكرر�ن يف 

ية �أك من �لكا  ر�مية و�لفينيقية و�لع Bل�

يف مثل هذه �حلالت.

وبعد هذه �ل�صل�صلة من �لÎجيحات وVص 

نف�ص������ه وجهاً لوج������ه �أمام �ل�ص������وؤ�ل �لهام �أي 

أو �لو�و؟تاب �لتدقي≤  م������ن �ل�صكلني هو �مليم �

أ�ص������كال �حلرو  و�لدر��ص������ة و�لتمع������ن يف �

ومو�قعها يف �لكلمات فلحß �أن �ل�صكلني 9 

�ن¶ر  يتكرر�ن �أك من �ل�صكلني 6 و3 و7

أو  �للوحة �ملرفق������ة وجندهما فق يف �أول �

�Bخر �لكلمة ول جندهما ك�صكلني منف�صلني. 

وعل������ى �صعي������د �لتو�ت������ر يع������ر �أن حرو 

خ�ش �حلرفني  �لكا و�لنون و�لتاء وعلى �لأ

أك �صيوع������اً يف لغات بلدنا  خريي������ن هي � �لأ

، فافVÎ������ش �أن �ل�صكلني  �لقدمية من �لكا

9 و7 يف �للوح������ة �ملرفق������ة ميثلن حريف 

أي�ص������اً وVص نف�صه �أمام  �لن������ون و�لتاء. وهنا �

�ل�ص������وؤ�ل �لهام �لثاين �أي �صكل هو �لنون و�أي 

�ص������كل هو �لتاء؟.وتاأ�صي�ص������اً على ذلك �أ�صب 

أربعة حرو لكل و�حد  أ�صماء � عليه حتديد �

رق������م8 �أو 6 و�مليم �لرقم  �ص������كلن: �لو�و

أو 8 و�لن������ون �لرق������م 9  �أو7 و�لتاء  � 6

. �أو 9 �لرقم 7

أربعة  ومن خلل هذ� �لتحلي������ل وح�رش �

�ن¶ر  �صكال �لت������ي ذكرناها  ح������رو يف �لأ

، �ندف نحو حتليلت و��صتنتاجات  �للوح������ة

�أخرى فكان معلوم لديه �أن �ل�صيد فريولوكان 

�ن¶ر  ق������د �أعط������ى ��صم������اً لل�صكل رق������م 5

�للوح������ة وهو �للم. ويف هذه �للح¶ة تذكر 

�ص������كال �ملنقو�ص������ة يف فاأ�ش ع������ عليه يف  �لأ

�أجاري������ت وعددها �صتة تقاب������ل �صتة حرو 

وجدها يف بد�ية �لن�ش رقم 8 �لذي يتعامل 

مع������ه وي�صبقها �حل������ر رقم 5 �لذي هو 

�للم. فافVÎش �أن �حلرو يف �لكلمة �لتي 

تتوê �لن�ش �لذي بني يديه هي ��صم �صî�ش 

ي�صبقه حر �للم Ãعنى لفلن وعليه فاإن 

�لن�������ش هو ر�صالة موجهة لف������لن؟ وتاأ�صي�صاً 

على كل ه������ذ� �أ�صب حر �ل������لم معروفاً 

لديه.
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�إن حتدي������د ح������ر �للم ب�ص������كل قاط 

و�لفV�Îش من قب������ل هان�ش بور �أن �ل�صكلني 

أغ������ر�ه باأن  �أو 8 ميث������لن ح������ر �مليم، � 6

يفت�ش على كلم������ة ملك �لتي جزم باأنها لبد 

موجودة يف �لن�صو�������ش �لتي بني يديه وهي 

تتاألف من ثلثة حرو يق �للم يف و�صطها 

أو  أوله������ا �لذي ميثله �ل�صكلن 6 � و�مليم يف �

8. لقد ع على ث������لث كلمات �ثنتان منها 

أربعة،  أل������ف من ثلثة حرو وثالث������ة من � تتا

خري�ن فيها مت�صابهان ويتو�صطها  �حلرفان �لأ

خري  جميعاً حر �للم فلب������د �أن يكون �لأ

وهو من �أ�صل كلمة ملك  هو �ل������كا رقم 6

خر Vصمري �لكا فت�صب �لكلمة ملكك. Bو�ل

أن������ه �أعطى �لرق������م 6 حلر �لكا  وÃا �

�أعط������ى رقم 8 حلر �ل������و�و وحكماً ح�صب 

عن  فرVصيته �أعله. ��صتطرد يف حتليلته. 

ول من �لكلمات �لثلث فوجد  يف �حلر �لأ

أنه مت�صاب������ه فيها كلها فé������زم �أن يكون هو  �

حر �ملي������م �لذي �فVÎش �صابق������اً �أن ميثله 

هو  فتوق �أن يكون �ل�صكل 6 �ل�صكلن 8 و6

�مليم و�لثامن هو �لو�و كما �صب≤ و�أعلن.

هزت �لفرحة نف�صه و�أ�صب على يقني �أن 

�للغة �لتي يقلب ن�صو�صها �مل�صطرة يف �لرقم 

�لتي بني يديه ه������ي من ف�صيلة لغات بلدنا 

Bر�مية و�أن �لطريقة �لتي  � �لقدمي������ة كنعانية

�تبعه������ا يف �لتفتي�ش على �حل������رو منا�صبة 

وجمدية،لذل������ك �ندف������ يبح������ث ع������ن كلمة 

بن �لت������ي تتكرر كثري�ً  �أخ������رى فاختار كلمة

ر�مية على �صكل فلن بن  Bيف �لكنعاني������ة و�ل

فلن مثًل.فهي تق بني ��صمني قد يعرفهما 

قل.تفح�ش �صور  من حيث �ل�صكل عل������ى �لأ

�لن�صو�������ش �لتي بني يدي������ه فوجد �أن �لن�ش 

�مل�صطر يف �أحد �لرقم ي�صبه ن�صو�ش جد�ول 

يتكرر�ن خم�ش  و7 �صم������اء و�إن �ل�صكلني  �لأ

أ�صكال م�صمارية  5 ويتبعهما � ع�رشة م������رة 

متنوع������ة �أي كلمات دون �أن يكونا مف�صولني 

عنها بî فا�صل كاملعتاد. وكان قد �فVÎش 

�أحدهما حلر �لنون  �أن �ل�صكل������ني 9 و7

حلر �لنون.وتاأ�صي�صاً  ن �ل�صكل 7 Bفحدد �ل

على ذلك عني �ل�صكل  حلر �لباء، وتعويًل 

على كل هذ� بق������ي �ل�صكل  9 حلر �لتاء 

كما �فVÎش يف �لبد�ية.

أ�ص������كال �صبعة  أنه ح������دد � وح������ني تاأك������د �

، وهي �لباء و�ل������و�و و�لكا و�للم  ح������رو

و�مليم و�لنون و�لتاء،خطر على باله �أن يفت�ش 

ع������ن كلمة بعل،�لتي يعر من حروفها �لباء 

و�للم وبقي حر �لعني يف �لو�ص يف موق 

�صه������ل وملفت للن¶ر.ول�ص������دة يقينه �أن هذه 

�لكلم������ة لبد �أن ت������رد يف �لن�صو�ش �ملتوفرة 

لدي������ه تع������ر يف �أحدها على كلم������ة تتكرر 

أنها هي كلمة بعل ،وقرر  �صب م������ر�ت فéزم �

�أن يك������ون �ل�صكل ع�������رشون  هو �لعني. 
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وقد عم������≤ يقينه يف �أن ه������ذه �لكلمات هي 

بع������ل �إن و�حدة منها تنته������ي �إ¤ حر �لتاء 

أ �لكلمة بعلة  �لذي حدده يف �ل�صكل 9 فقر�

وهي موؤنث بعل ويتك������رر ��صم هذه �لربة يف 

ر�مية. و�إVصافة �إ¤ هذه �لكلمة  Bلكنعانية و�ل�

وجد كلمة �أخرى تنتهي �إ¤ حر �مليم �لذي 

. فقر�أ  تعر عليه �صابق������اً وميثله �لرقم 6

�لكلمة بعليم ب�صيغة �÷م ح�صب �لقو�عد 

أ كلمة بعلك  �لكنعاني������ة. ويف ن�ش �Bخر ق������ر�

. هنا R�د حما�صه و��صتد  أو �صي������د �أي ربك �

يقينه يف �صحة ما ذهب �إليه من �أن �للغة من 

ر�مية و�أن عمله مثمر  Bأرومة �لكنعاني������ة و�ل�

ويو�صل �إ¤ نتيéة.

أنه يف  وم������ هذ� �ليقني و�حلما�ش نذكر �

ر�مية قد ت������Î�د �لكلمتان  Bلكنعاني������ة و�ل�

بعلك و�إله������ك وهو يعر من ه������ذه �لكلمة 

،فح�رش همه  خرية �حلرفني �للم و�لكا �لأ

يف �لبح������ث عن هذه �لكلم������ة و�لتعر على 

حر �لهاء فيها. و��صتطا ب�رشعة و�صهولة 

أي�صاً �لرقم  �أن يحدده يف �لرق������م 7 ويحدد �

ن ع�رشة  Bلف.وقد �أ�صب لديه �ل حلر �لأ

أة على  حرو معروفة بعثت يف نف�صه �÷ر�

متابع������ة �ل�ص������ري يف �لطري≤ ذ�ت������ه وحتديد 

أ�صماء حرو �أخرى �نطلقاً من ن¶ريته �أن  �

أروم������ة �للغات �لكنعانية  هذه �للغة هي من �

ر�مية �لتي تنطب������ مفرد�تها يف ذ�كرته  Bو�ل

فت�صاعده يف �لو�صول �إ¤ غايته.

عد�د م�صطرة  وهنا ت�صاءل ملاذ� لتكون �لأ

كتابياً يف ه������ذه �لن�صو�ش �لتي �أمعن �لن¶ر 

أنها  فيها وقلبها ب������ني يدي������ه مر�ر�ً؟!فéزم �

عد�د �لعدد ثلثة  موجودة و�ختار من بني �لأ

ل�صهولة �لتعر عليه �إذ يت�صابه فيه �حلرفان 

ول و�لثال������ث، وه������و كان قد حدد �حلر  �لأ

و�ص فيه وهو �ل������لم وبالفعل وق ن¶ره  �لأ

على �صت كلم������ات يتو�ص������ حروفها حر 

ول م �لثالث  �للم.ويت�صاب������ه فيها �ل�صكل �لأ

ويتقدمها حر �لباء وتنتهي �إ¤ حر �لتاء 

�للذ�ن كان قد تعر عليهما �صابقاً و�لكلمة 

ه������ي بثلثة.�أما يف �ل�صط������ر �للح≤ فوجد 

ول  كلمة حتوي �صتة ح������رو يعر منها �لأ

لف  وهو حر �لباء و�لث������اين وهو حر �لأ

ام�������ش وهو �لعني  و�لر�ب������ وهو �لب������اء و�

باأربعة �أي  أ �لكلمة  و�ل�صاد�ش وهو �لتاء فقر�

. وقد �أده�صه  �إنه حدد ح������ر �لر�ء رقم 6

أربع������ة ل ي�صابه  لف يف � �أن �ص������كل ح������ر �لأ

لف �لذي �صب≤ �أن �ختار له �ل�صكل  ح������ر �لأ

 يف كلمة � م������ن دون تردد.��صت�صلم لهذ� 

أنه من  �لو�ق وعزم على �ملثابرة ليتاأكد من �

لف �أك من �صكل.  �ملمكن �أن يكون حلر �لأ

وطرì �ل�ص������وؤ�ل �لتا كيف لنا �لتعر على 

ه������ذه �حلالة يف �صطور �أخرى؟ توقف هان�ش 

بور عند هذه �لنتيéة �لتي ح�صل عليها تنف�ش 

أ�صلوب يتاب فيه  �ل�صع������د�ء ور�ì يفت�ش عن �
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نان لعمله،  لكه �لطم منه �لبحث بعد �أن 

،وخ�صعت  أ�صماء �لعديد من �حلرو وحدد �

ت������ه يف �لتحلي������ل و�لتفكيك  لقر�ءت������ه وم�صي

تلفاً بع�ش  و�لÎكيب فقرر �أن ي�صلك طريقاً 

�ل�صيء يبحث عن �حلرو �لتي �صماها هل 

أو ماR�ل بينها  تم كلها يف كلم������ة و�حدة �

أو �أك يéهله؟ فق������ر�أ يف Vصوء هذ�  ح������ر �

ع�ص������Îة �أي �لربة ع�صÎة  �صلوب كلم������ة  �لأ

ر�مية  Bوكلمة كهن������م �أي �لكهنة و�ملي������م يف �ل

. و�لفينيقية علمة �÷م

حر و�لكلمات  بعد �لتعر على هذه �لأ

ح≤ له �أن يقيم ه������ذه �لنتائ فو�صفها باأنها 

نان  باه������رة بعث������ت عل������ى �لتف������اوؤل و�لطم

�صلوب ذ�ته ليكمل  وت�صéعه على �ل�صري يف �لأ

أ �لن�صو�ش ويح������دد �ألف باء  م�ص������و�ره ويقر�

كلماتها.

�إن معرفة �لباحث بلغات بلدنا �لقدمية 

ية، دفعت به �إ¤ �أن ي�صلك  Bر�مية ع فينيقية �

هذ� �لطري������≤ �لذي تكلمنا في������ه ووVصحناه 

مثلة. �أعله، من خلل �لأ

نا �أن  îوهن������ا ��صتدر هان�ش ب������ور لي 

حتليلت������ه و�لنتائ �لتي و�ص������ل �إليها مل تكن 

به������ذه �ل�صهولة و�لب�صاط������ة �لتي قد يتîيلها 

�لبع�ش فقد تîلى مر�ت عدة عن �حتمالت 

أنها غري منا�صبة  وفرVصيات وVصعها ثم وجد �

فÎكه������ا جانباً ولولها مل������ا ح�صل على هذه 

�لنتائ �لتي فتحت �لب������اب �أمامه ليع �إ¤ 

�صكالت  غايته. وقد وVص ن�ص������ب عينيه �لإ

�لت������ي م������ر به������ا علم������اء �لغ������رب يف بحثهم 

ودر��صاتهم وفهمه������م للغاتنا �لقدمية خا�صة 

فعال. وقد ر�أى �أن عدد�ً  عملية ت�رشي������ف �لأ

�صك  نه  منه������م حاد عن �مل�صلك �ل�صحي لأ

ببع�ش �لفرVصيات و�لحتمالت �لتي وVصعها 

نب ذلك. على عéل. فحتم على نف�صه 

أية ح������ال قط �لباح������ث �ل�صو•  وعلى �

ط������ول يف �لو�ص������ول �إ¤ هدف������ه. وحينها  �لأ

أ�������ش �لتي ع عليه������ا يف �أجاريت  تذكر �لفا

أ�صكال هي  أربعة � ر�أ�ش �ل�صمر� ونق�صت فيها �

حرو تتطاب≤ م ح������رو �لن�صو�ش �لتي 

ة يف �ملتحف �لوطني  يدر�صها.و�لفاأ�ش fiفو

بحاث �ملتعلقة  بدم�ص≤ ون�رش �لكثري عنها يف �لأ

�أجاري������ت. وكان �لباحث  بح�صارة وثقاف������ة 

�لفرن�صي فريولو هو �أول من �هتم بها وخمن 

د�ة �أي �لفاأ�ش.  �أن �حلرو تع عن ��صم �لأ

ية  ملاين �أن ��صم فاأ�ش بالع تذك������ر �لباحث �لأ

هو جرRن وعاد �إ¤ �حل������رو �لتي �صماها 

�صكال  فوجد ح������ريف �لر�ء و�لن������ون Vصمن �لأ

ربع������ة �ملنقو�صة يف �لفاأ�ش هو �÷يم �لذي  �لأ

أ به كلمة جرRن و�أن �حلر �لثالث هو  تب������د�

حكماً حر �لز�ي.

�صكال  تاب������ �لعمل و�أو¤ عناي������ة كبرية لأ

أ كلمة �أخت يف  �حلرو �لتي عرفه������ا. فقر�
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لف  �أحد �لن�صو�ش وهو يعر منها حريف �لأ

اء  و�ص هو � و�لت������اء فîمن �أن �حلر �لأ

.تكررت �لكلمة يف �أك من موق يف  رقم 

أو �أخت  أو �أخت ل بعل � جملة:�أخت ل ع�صÎة، �

ل ف������لن. وتاب فع على كلم������ة تتاألف من 

ولن �ألف وخاء.  ثلثة حرو �حلرف������ان �لأ

ولي�صبه �لثالث حر �لتاء يف �أخت. فحزر 

أنه ه������و حر �ل������د�ل و�أن �لكلمة هي �خد  �

ية  ر�مية و�لع Bخاد كما يف �لفينيقية و�لB� أي�

فا�صتدل من ه������ذه �لكلمة على حر �لد�ل 

رقم 6 وعلى كلمة دبحن �أي ذبحنا.

وقد تنب������ه �إ¤ حر �لقا رقم 5 من 

ب������ني �حلرو �لتي مل ي�صمها بعد، فوجده يف 

�أي ذقن وذقون ومقم  كلمات: Rقن وRقنيم 

ن  Bأي مق������ام وقرق وقدر ونقم. وها هو �ل�

�صيت من �صف������ن �ملنقو�صة  يتذك������ر عب������ارة 

بالهركلوفي������ة يف ن�صب لهذ� �لرب، وجد يف 

�أجاري������ت ر�أ�ش �ل�صمر� ف�رشه������ا دو�صو �لعامل 

بعل �صفون  أنها تعن������ي  �لفرن�ص������ي �ل�صهري �

�صيت من �صفون �لرب  و�إن كانت قد قر�أت 

�صيت �مل�رشي من �صفون فيéب �أن يكون بعل 

�ملق�صود ولي�ش �صيت لقرب �صفون من بلد 

بعل وبعده عن �ل������رب �مل�رشي �صيت. وعلى 

يف  رقم �صا�ش حدد ح������ر �لفاء هذ� �لأ

ثور �لتي يعر  �ألف كلمة �صفن. ويف كلمة 

لف و�للم ويتطاب≤ فيه حر �لفاء  فيها �لأ

قر  �صفن وهو �÷بل �لأ م �صنوه يف كلمة 

�صما �أجاريت.

ومن خلل ه������ذ� �لتوجه �لعلمي �ملعريف 

أنه هو حر �لياء �لذي  ح������دد رقم 3 على �

أ به جمي كلمات بد�ية �ل�صطور يف �أحد  تبد�

. �لرقم �لتي بني يديه وهي ب�صيغة �مل�صار

وه������و يعر م������ن �حلرو �لت������ي ي�صا بها 

لف و�لن������ون و�لتاء فلم  �مل�صار ح������رو �لأ

هو  يب≤ �إذ�ً �إل �لي������اء فافVÎش �إن �ل�صكل 3

أ به فوجد �أن  أ �لكلم������ات �لتي تبد� �لياء فقر�

قر�نه������ا يف �لفينيقية  �صياغته������ا م�صابهة لأ

ي������ة ودعم دليل������ه هذ� من  ر�مي������ة و�لع Bو�ل

، ويدعت �لتي كانت يف  خلل كلم������ات، ويد

�لن�ش.

�لتحليلي������ة  �لطريق������ة  ه������ذه  �صاع������دت 

�ملقارني������ة �ملعرفية يف حتدي������د نحو ع�رشين 

�ص������كًل تطاب≤ ع�رشين حرف������اً لكنها لتغطي 

�ص������كال �لت������ي يéده������ا يف �لن�صو�ش. كل �لأ

 ßص������كالت و�ل�صعوبات.فقد لح� فبد�أت �لإ

�صكال �لتي يéهل ت�صمياتها تزيد  �أن عدد �لأ

بéدية  على عدد �حل������رو �لباقي������ة يف �لأ

ر�مي������ة مث������ًل وع������دده �ثنان  Bلفينيقي������ة و�ل�

أ�ص������كال �أك من  وع�������رشون. �إذ�ً لدي������ه عدد �

بéدية.ولحß كذلك �أن  عدد �حل������رو �لأ

تلفني بلفß و�حد  لف �صكل������ني  حلر �لأ

ألف������ا متقاربة. ��صÎج  و�أن �حلرو لها �
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�صورية  Bل� �لبابلية معلوماته عن �مل�صماري������ة 

و�لكنعانية �لتي �صطرت بها ر�صائل �لعمارنة 

أر�صلها �صي������و بلد �ل�ص������ام �إ¤ ملك  �لت������ي �

أك  أنها �أي�صاً حوت � م�������رش �أخناتون،فتذكر �

من �صكل لبع�������ش �حلرو و�أك من لفß،مل 

ا �صمم على  يقف حائر�ً �أمام هذ� �مل�صكل،�إ

�ملتابعة.

أه  هر ل������ه �أن �حلر 3 �لذي قر� لقد 

ن و�لو�و  كما  حاء يف ذب يلفß كاحلر

و3 ي�صابه �لو�و يف  �لذي حدده بال�صكلني 9

�ل�صكل������ني9 و6 وهكذ� يتب������دل رقم 3م 

قا  �لكا ورÃا �أي�صاً رقم  رقم 6

�لذي ح������دده برقم3 يف كلمة جر فكان عليه 

. �أن ي�صح

أنه حر  لقد ح������دد �ل�صكل رقم 5 على �

�÷يم بال�صتن������اد �إ¤ كلمات جدل وجمدول 

أنه رقم  وي�صتب������ه يف هذ� �حلر �أي�صاً على �

.�أما بالن�صب������ة �إ¤ �حلر رقم   خاء

ا عندما وجد  فلم يهتد �إ¤ لف¶ه ب�صهولة.�إ

�ل������ر�ء ذهب به  �لز�ي و6 �ل�صكل������ني 9 

�ل¶������ن �إ¤ �لقول باأنه �ل�ص������كل خم�صة �لذي 

يتو�صطهم������ا رÃا ه������و غني فتك������ون �لكلمة 

�صغري.علم������اً باأن فريول������و كان قد لفß هذ� 

.�لذي  أن������ه �لقا �حل������ر يف كلمة �صدقن �

أيه على �لغني  .فاأقر ر� أه قا كان بور قد قر�

. ورقم5 و�لقا رقم

لقد تكرر ت�صطري �حلر رقم 9 فق 

ن بور �أن لف¶ه ي�صابه لفß حر  مرتني و

�لف������اء رقم كم������ا يف كلمت������ي جفن وفك 

وتاأ�صي�ص������اً عل������ى ذلك يكون �ل�ص������كل  هو 

ملاين �أن  حر �لفاء. لقد وج������د �لباحث �لأ

�لن�صو�ش �لتي بني يديه لت�صاعد يف حتديد 

و8 وم������ ذلك قال رÃا  لف������ß �ل�صكلني 7

يلف¶ان مثل �ل�ص������ني و�لتاء.�أما حر �لو�و 

ك �صيوعاً و�لذي  فقد عني به �ل�ص������كل8 �لأ

أرب  ميث������ل حر �لعطف �ل������ذي يتاألف من �

�إ�ص������ار�ت م�صمارية، بينما يتاألف حر �لو�و 

وعد من  �لذي هو حر �صاكن يف �لثلثي 

جاريتية  لف باء �لأ ثلث و�لو�ق �أن مبد �لأ

قد تق�صد �لف�ص������ل بني حر �لو�و كحر 

عط������ف وحر �لو�و كحر �صاكن من جذر 

�لكلمة يف مع¶م �حلالت.

وهنا ويف ه������ذ� �ملكان بالذ�ت �أحب هذ� 

مل������اين �أن يذكرنا باأن طريقته يف  �لباحث �لأ

قر�ءة ن�صو�ش �صين������اء �مل�صهورة �لتي طبقها 

يف عمله على قر�ءة ن�صو�ش �أجاريت لي�صت 

هي �لوحيدة وميكن للم������رء �أن ي�صلك طرق 

�أخرى فéمي �لطرق تتéه نحو روما ح�صب 

وروبي. لقد لح������ß هان�ش بور بعد  �ملثل �لأ

�أن قلب �ص������ور �لن�صو�ش مر�ت ومر�ت بني 

يدي������ه �أن مع¶������م �لكلم������ات �لكنعانية �لتي 

يتد�وله������ا �لنا�������ش يومياً وتوق������ �أن يéدها 
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يف �لن�صو�������ش غائب������ة مث������ل: نف�������ش و�صلم 

وي������وم و�صماء و�أرVش و�صم�������ش وقد�ش وعبد 

أ�صار �إ¤  ور�أى و�صماì وب������ار طيب.و�أخري�ً �

،وبالعتماد على  �أن لف¶������ه له������ذه �حلرو

طاأ؟!  هذه �لن�صو�������ش �لقليلة،قد يعÎيه �

و�أVصا �إن �صعوبة �لعمل تكمن يف �أن بع�ش 

�لن�صو�ش هي م�صوهة وقد Vصا من �لكلمة 

، و�أن ت�صوي������ر �لرقم مل يكن  أك������ أو � ح������ر �

على درج������ة كافية م������ن �لدقة،يعتمد عليها 

�لباح������ث يف قر�ءت������ه للكلم������ات.ومل ين�ش �أن 

أمل������ه يف �كت�صا �ملزيد من �لرقم  يع عن �

�لتي ت�صاعد �لباحث يف �إكمال عمله وقر�ءة 

�لن�صو�ش وفهمه������ا وجعلها Ãتناول �÷مي 

كمال �مل�صو�ر ودر��ص������ة جمي نو�حي هذه  لإ

�للغ������ة و�ملو�Vصي �لتي عا÷ته������ا �لرقم. ثم 

أ�صمائها  �أدرê �حل������رو �لتي تعر عل������ى �

جيمل  أل������ف و�ألف مده وباء وجي������م  وهي:�

ود�ل وهاء وو�و فزين وخاء وحاء وياء وكا 

ولم وميم ونون وعني وغني وفاء وقا ور�ء 

و�ص������ني وتاء. وتر �صكل������ني يف �Bخر �لقائمة 

ليع������ر ��صميهما.وبهذ� بل عدد �حلرو 

لديه �صبعة وع�رشي������ن حرفاً م �صكلني للو�و 

و�÷يم. و�لذي يدق������≤ يف قائمة هان�ش بور 

يéدها خالي������ة من حرو �لط������اء و�ل�صني 

و�ل�صاد و�لث������اء �ملîففة ويé������د �أن عددها 

ر�مية  Bدية �لفينيقية و�لéب يزيد على عدد �لأ

. ية بîم�صة �أحر و�لع

مل يتوق������ف هان�������ش ب������ور عن������د fiاولته 

�لناجح������ة ن�صبي������اً يف ق������ر�ءة �لن�صو�ش. بل 

اوRها �إ¤ ناحية ر�ئدة �أخرى وهي �لقب�ش 

جاريتي  له������ام للمب������د �لأ على م�ص������در �لإ

�لع¶يم �لذي �أوجد �لطريقة �ملثلى يف كتابة 

لغة بلده.

أ�صكال  ويف �صبيل �لو�صول �إ¤ غايته قارن �

جاريتية م �أقر�نها  �حلرو �مل�صماري������ة �لأ

�صوري������ة و�حلثية. فوجد �أن �ثني  Bل� �لبابلية

�صورية  Bل� ع�رش حرف������اً لها �أقر�ن يف �لبابلية

و�حلثية �لتي تبنت � �مل�صماري �لبابلي 

�صوري، وذل������ك من حيث �ل�صكل فق �أما  Bل�

�للفß فمîتلف. عنده������ا �أحéم عن �لقول 

�صوري������ة يف �إبد�  Bأث������ري �لبابلي������ة �ل Ãدى تا

جاريتية وبذ�ت �لوقت حذر من  بéدية �لأ �لأ

حكام حول جذور  �ل�صتعé������ال يف �إ�صد�ر �لأ

أو  لف بائية بالعتماد على �لت�صابه � ه������ذه �لأ

بéدية  . ففي حالة �لأ �لتطاب≤ بني �حلرو

�ليونانية جاR للباحث������ني �لقول باأنها �أخذت 

 ßنها حاف¶ت �أي�صاً على لف عن �لفينيقية لأ

�أخذ �حلر  أ�صمائها: فاليوناين  �حلرو و�

كم������ا هو ور�صمه ب�ص������كل يوناين كما فعل من 

قبلهم �حلثي������ون و�لعيلميون عندما �أخذو� 

�ص������وري ولف¶و� حروفهم  Bلبابلي �ل� ������ �

باأ�صمائه������ا �حلثي������ة �لعيلمي������ة. و�لو�ق �أن 

لف باء لغة  �ل�صو�هد عل������ى تبني �أمة م������ا لأ
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أثناء �لتقليد  �أمة �أخرى كثرية يف هذ� �لعامل.و�

أ�صماء �حلرو و��صتîدموها  حاف¶و� على �

تلفة بل  يف �صياغ������ة كلم������ات لغة �أخ������رى 

متباين������ة �أي �إن �لتقلي������د �نح�رش يف �ل�صكل 

ارجي ومل يتéاوR �إ¤ �للفß �لذي رÃا �صار  �

جاريتية �لذي قلد  ل������ف باء �لأ عليه مبد �لأ

�صكل � �مل�صماري يف ر�صم حروفها ولكن 

أو  بلفB� ßخر fiلي ورÃا هذ� مافعله ب�صكل �

بéدية يف بلد �ل�صام عامة  باBخ������ر مبدعو �لأ

بعد قرون على �إب������د� �أجاريت.وهنا يطيب 

أنني �أطل≤ م�صطل �أبéدية  �ص������ارة �إ¤ �  �لإ

ر�مية  Bي������ة و�ل على ح������رو �لفينيقية و�لع

لف بائية على حرو �أجاريت  وم�صطل �لأ

ن �لت�صل�ص������ل بني تتا �حلرو  و�لعربي������ة لأ

ليتطاب≤ يف �ملéموعتني.

وقد لحß هان�ش ب������ور �أن لغة �أجاريت 

أدبياتها وقتذ�  ووف������≤ ماكان معروفاً م������ن �

ت�ص������Î م������ �لفينيقي������ة بع������دم �لهتم������ام 

باحل������ركات و�لتمييز �ملطل������≤ بني �حلرو 

�صورية  Bكما هو �حل������ال يف �لكتابة �لبابلية �ل

أي�ص������اً. وقد جزم كذل������ك �أن Rيادة �حلرو  �

جاريتي������ة عل������ى �حل������رو �لفينيقية  يف �لأ

نب طريقة  �إ¤  ليعني �لتعوي�ش �أو  7

 ßد�م �لفينيقيني للحركات يف تغيري لفîصت��

تغيري لفß حر �ل�صني  بع�ش �حلرو مثل 

�إ¤ �ص������اء  و�حلاء �إ¤ خ������اء و�لعني �إ¤ غني 

ونق�ص������د بحر �صاء هنا ه������و لف¶ه بحالة 

متو�صطة بني �ل�صني و�لتاء كما يف ثور �لذي 

يتباين لف¶������ه يف �صورية بني منطقة و�أخرى 

نه وجد طريقة م�صاعفة �صكل بع�ش  ا لأ �إ

جدى و�أVصيف �إن  ن�ص������ب و�لأ �حلرو هو �لأ

�لفينيقية مل تكن مدونة وقتذ� فاحلالة يف 

�صل. ورÃا  بéدية و�لعربي������ة هو �لأ هذه �لأ

�أن يف هذ� �ل�صاه������د �لدليل على ��صتقللية 

لف باء م �ل�صتفادة  جاريتي يف تدوين �لأ �لأ

. من �صكل �حلر فق

مل ي�صت�صه������د هان�ش بور باللغ������ة �لعربية 

.وكثرية  نه يلم به������ا فق �إل مان������در وذلك لأ

جاريتية  هي �لدر��صات �لت������ي قارنت بني �لأ

جاريتية  و�لتي حذت ح������ذو �لأ
 5

و�لعربي������ة

وميزت بني لفß �حل������رو �ملت�صابهة �صكًل 

جاريتي  .بينم������ا ميزه������ا �لأ بو�صاط������ة �لنق

�ص������كال �مل�صمارية.  بو�صاط������ة Rيادة ع������دد �لأ

ويبق������ى �ل�صوؤ�ل �ملطروì مل������اذ� هذه �لثنائية 

؟ ب�صكل بع�ش �حلرو

�إن عمل هذ� �لباح������ث وجهده يف قر�ءة 

ن�صو�ش لغة �أجاريت و�لتعر على حروفها 

هو �إجناR علم������ي كبري،ي�صتح�صن �أن يتعر 

علي������ه لي�ش فق �لباحث������ون يف علم �للغات 

������ا �أي�صاً مع¶م �ملثقفني. و�حل≤  �لقدمية �إ

ا  �أن ه������ذ� �لباحث مل ينفرد به������ذ� �لعمل،�إ

كان عل������ى خ������ م������و�R �لباح������ث �لفرن�صي 
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Ch.Virolleaud �ل������ذي كان ي�ص������ار يف 
عمل �لبعثة �لفرن�صي������ة بر�أ�ش �ل�صمر� وكان 

ل������ه ق�صب �ل�صب≤ يف �ط������ل �لباحثني على 

أنه تاأخر يف ن�رش نتائ  هذ� �لكت�ص������ا غري �

�أبحاث������ه مل������دة وجيزة وه������ذ� مافعل������ه �أي�صاً 

 P.Dhorme  خ������ر Bلباح������ث �لفرن�صي �ل�

 Revue biblique: لذي كان ي�صدر جملة�

و�ل������ذي كان على �ت�صال وثي≤ م هان�ش بور 

ويتتب خطو�ته يف م�صمار قر�ءة �لن�صو�ش 

أ�صكالها.وملا  و� باأ�صمائه������ا  �حلرو  وحتديد 

ح�ص������ل على ماتو�ص������ل �إليه بور م������ن نتائ 

أثنى  أر�صلها �إليه � بو�صاطة �ملîطوطة �لت������ي �

على �لعم������ل وقدم بع�������ش �مللح¶ات �لتي 

أ�صار �إليها  �أخذها هان�ش بور برحابة �صدر و�

يف  93  �لذي ن�رشه عام 
6
يف ملح≤ كتاب������ه

مدينة هاله.

لقد تلقى ه������وؤلء �لباحثون على هد 

و�حد هو قر�ءة ن�صو�������ش �أجاريت وحتديد 

حروفه������ا وهويتها ومكانتها بني لغات بلدنا 

�لقدمي������ة وجعله������ا Ãتن������اول �لباحثني من 

جيال �للحقة �لذي������ن بنو� على در��صات  �لأ

ك �ملبدعني يف �أبحاثه������م بقو�عد وفقه  �أول

لغة �أجاريت باBد�ب ه������ذه �للغة ومكانتها يف 

ثقافة بلدنا. وبéهود هوؤلء �لثلثة فريولو 

جاريتية  لف باء �لأ وبور ودورم������ي �كتملت �لأ

ن و�إن كنا نحن حالياً نقدر 
Bلتي نعرفه������ا �ل�

تي: ونبار �أعمالهم فاإننا نطرì �ل�صوؤ�ل �لأ

أ�صلوب عمله������م وهدفه  لو كانو�  كي������ف كان �

لف باء  ق������د ح�صل������و� م�صبقاً على لوح������ة �لأ

ن Ãتحف دم�ص≤؟! Bصة �لVجاريتية �ملعرو �لأ

9 �كت�صف������ت هذه �للوحة  فف������ي عام 9

Ãدين������ة �أجاريت �أي بعد مرور ع�رشين عاماً 

ن درة  Bعل������ى �كت�ص������ا �أول �لرقم وه������ي �ل

أو تر�ث ه������ذه �ملدينة يف  Bث������ار � معروVص������ات �

متحف دم�ص≤.

بéدية كانت قد ��صتاأثرت  ل�صك �أن هذه �لأ

دته������م و�أدخل������ت �ل�������رشور �إ¤ قلوبه������م  باأف

وي�������رشت عليه������م �لعمل �مل�صن������ي و�متدحو� 

 ìلذين �أبدعوها. و�لو�ق �أن غايتي من طر�

جابة. هذ� �ل�صوؤ�ل لي�ش �لو�صول �إ¤ هذه �لإ

قر �أن عملهم قد �متاR بالدقة �لعلمية  ا لأ �إ

�ملنهéية �لفائقة فéاءت �ألف بائيتهم طبوقاً 

م. بéدية �لأ م �لأ

جاريتية �للغوية ت�صي≤  �إن �لدر��ص������ات �لأ

بها مكتبة فردية فهي كث������رية ويéدها �ملرء 

ا�صة بح�صارة وثقافة بلدنا  يف �ملكتبات �

ملانيني  أ�صري هنا فق������ �إ¤ �أن �لباحثني �لأ و�

ديÎي�������ش ولوريتز ق������د �أ�صدر� جمل������ة با�صم   

جاريتي������ة تعنى يف ن�صو�ش  Ugaritica �لأ
�أجاري������ت و�أبحاثه������ا ويف ثقافة ب������لد �ل�صام 

 .  وذلك منذ عام 975
7
عامًة
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��ري �لب�رش مل تنلها ���ري �لب�رش مل تنلها ���ري �لب�رش مل تنلها  �عد�د ح¶وة يف Vصم����عد�د ح¶وة يف Vصم��� من������ذ فéر �لتاري������خ كان لبع�ش �لأ

بت صبت صبت �أعد�د  صو�ها مما يحفل به �لكون و�لطبيع������ة. وبذلك �كت�صو�ها مما يحفل به �لكون و�لطبيع������ة. وبذلك �كت� و�ها مما يحفل به �لكون و�لطبيع������ة. وبذلك �كت�صو�ها مما يحفل به �لكون و�لطبيع������ة. وبذلك �كت�ص صة �صة � ة �رية �ري ريع������د�د كثريع������د�د كث �أ

 ،7 ،5 ،3 ،  ، عد�د  شجلل و�لتقدي�������شجلل و�لتقدي�������ش من مثل �لأ إ من �لإ من �لإ بعينه������ا قدر�ً و�فياً

،  �إلخ على تفاوت يف �أهميتها ويف منزلتها.  ،  ،

ربعينية  باعية و�صباعية و�صباعية و�لثنتي ع�رشية و�لأ صي������ة و�ل�صي������ة و�ل� ي������ة و�ل�صي������ة و�ل�ص ما� ما�صت �لثلثية و� صت �لثلثية و� �إن �لهال

يما صيما صيما  ص�ص� ليتها �لتي �نبعثت من ربو �ل�رشق �لقدË، وليتها �لتي �نبعثت من ربو �ل�رشق �لقدË، ول يتها �لتي �نبعثت من ربو �ل�رشق �لقدË، وصيتها �لتي �نبعثت من ربو �ل�رشق �لقدË، وص صو�ها، بقد�صو�ها، بقد� و�ها، بقد�صو�ها، بقد�ص صبعينية و�صبعينية و� بعينية و�صبعينية و�ص صو�ل�صو�ل�
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�لر�لر�فدين وVصف������ا �لنيل، �أخذت  م������ن بلد �

ائر صائر صائر  ص¤ �ص¤ � إ��رشي �إ��رشي �إ ��رشي ����رشي �� �ي������ام وت�����ي������ام وت���� تتوه������ على مر �لأ

انياصانياصانياً صن�صن� إرV������ش، لتغدو بذلك �إرV������ش، لتغدو بذلك �إرث������اً �إ
�أرج������اء �لأ

م������ة غالبة على معتق������دصم������ة غالبة على معتق������دصم������ة غالبة على معتق������د�ت �لأ  ص، و�ص، و� ثري������اً

ائر �صائر �صائر �أوجه حياتها. صتها و�صتها و� وح�صار�

هورة، صهورة، صهورة،  صمل�صمل� عد�د � إو�إو�إذ� تبدت �أمامنا هذه �لأ

هرها و�صهرها و�صهرها و�أعéبها  ص�ص� أ فل ريب �أن �لع������دد 7 هو �

رشلب�رشلب�رش �ثري�ثري�ً يف حياة � اده������ا تاده������ا تاأ ده������ا تصده������ا تص ص�ص� أ �حر�حر�ً و� حرصحرص ص و�ص و� ألقاً �

أن������ه �أوغلها يف  من������ذ غاب������ر �لدهور، كم������ا �

اطريهم وفنونهم وملحمهم. صاطريهم وفنونهم وملحمهم. صاطريهم وفنونهم وملحمهم.  ص�ص� أ معتقد�تهم و�

قو�م  �لع������دد لدى �لأ إو�إو�إذ� كان������ت منزلة هذ�

إالفة ترج �إالفة ترج �إ¤ حق������ب موغلة يف �لقدم،  الفة ترج �صالفة ترج �ص صل�صل� �

تمرت على Rخمها ع صتمرت على Rخمها ع صتمرت على Rخمها ع  ص�ص� افافاإن هذه �ملنزل������ة �

ت عنها بع�ش معطياتها رشت عنها بع�ش معطياتها رشت عنها بع�ش معطياتها  رشنح�رشنح� إور، و�إور، و�إن � ور، و�صور، و�ص صلع�صلع� �

ي يف رشي يف رشي يف  رشل ي�رشل ي� �Rليوم ما� �لعدد 7 الغيبية، فالغيبية، فاإذ� �

ة على رشة على رشة على �ختل عقائدها  رشملعا�رشملعا� حياة �لأ �

�لقه وطر�لقه وطر�فته وجاذبيته  اوثقافاتها، fiتف¶ا باوثقافاتها، fiتف¶ا باأ

رشحلاVرشحلاVرش.. ان يف عاملنا صان يف عاملنا صان يف عاملنا � صن�صن� إلدى كل �إلدى كل �إ

شن نتلم�شن نتلم�ش �تطي على وجه �تطي على وجه �لدقة �أ تطي على وجه صتطي على وجه ص ص ن�ص ن� لقد لقد ل

يف فé������ر �لتاري������خ بد�يات �لهتم������ام بهذ�

ه. صه. صه.  صجلله ثم تقدي�صجلله ثم تقدي� إ على �إ على �إ شحلر�شحلر�ش �لعدد 7 و�

رشلب�رشلب�رش، كما هو معهود يف مثل  �يات لدى �يات لدى � فالبد�

ة،  ة، رشي باهت������ة خفية وبطي ة، رشي باهت������ة خفية وبطي ي باهت������ة خفية وبطي رشل ت�رشل ت� حو� ه������ذه �لأ

ط على نحو صط على نحو صط على نحو  صل�صل� R وتطفو عل������ى � وقلم������ا ت

أو�ئل م¶اهر  إماثل جلي �إماثل جلي �إل بعد �أمد طويل. و�

�لع������دد يف �لتاريخ �مل������دون جندها يف  ه������ذ�

منطقة �لر�فدين وما ور�ءها من ربو �ل�رشق 

�لقدË وعند �ل�صومريني على وجه �لتحديد، 

وذلك قب������ل �أك من خم�ص������ة �Bل �صنة، ثم 

قو�م من  لدى ورثة ح�صارتهم م������ن �صائر �لأ

B�صوري������ني وكلد�نيني..  أكادي������ني وبابلي������ني و� �

غري≤ و�لرومان.. وكذلك �ل�صاأن عند �لإ

ويف ثناي������ا ملحمة غلغام�������ش �ل�صومرية 

�لر�ئ������دة �لتي ت�صور حدث �لطوفان، وحيث 

يال ميور �لعدد 7 دون  يتو��ص �لو�ق������ و�

هو�دة Vصمن مو�ق������ف وم�صاهد بعيدة �لغور 

ك �لغابرين وهو�ج�صهم،  يف غمار مناR �أول

R �ملري������ر يف �صبي������ل �لبقاء،  وكفاحه������م �لأ

لود. وتطلعاتهم �لد�ئبة �إ¤ �حل¶وة با

هم للعدد �صبعة تتبدى  على �أن �ل�صمة �لأ

يف دللت������ه �لعددي������ة �لت������ي تعن������ي �لكتمال 

و�لنته������اء كما تعني يف �لوقت نف�صه �لر�صو 

و�لق������وة. وهذ� م������ا تعنيه �لكلم������ة يف �للغة 

�لعربية ومعاجمها ويف �صائر �للغات �لقدمية 

يني ونحوهم. عند �لكنعانيني و�لع

�صبو �صبعة كما  أي������ام �لأ وهكذ� �كتملت �

أي�صاً..  �كتمل عدد �ل�صماو�ت ف�صارت �صبعا �

ث������م �رشى ذل������ك �إ¤ جم������ال �لك������ون و�لفلك 

لى ذلك يف مناحي �لبناء  و�لطبيع������ة، كما 

�صعار و�لق�ص�ش  و�لعمر�ن ويف �لعديد من �لأ

و�مل�رشحيات و�ل�ص������ري و�ملوؤلفات و�مل�صنفات 

د�ب Bو�صائر �لفنون و�ل
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ولعل م������ن �ملفيد توخي������اً للملمة �لبحث 

�ملت�صع������ب وح�رش نطاقه �لو��ص������ �أن نق�رش 

قدمني و�لأ  مع¶م �ل������كلم على نت������اê �لأ

خ������رى يف جمال �مل�������رشì و�لتمثيل وVصمن  �لأ

عامل �لتاأليف و�لت�صنيف. على حني ل بد �أن 

يرجاأ تناول كل ذلك ب�صدد جهود �لعرب على 

هذ� �ل�صعيد �إ¤ در��صة لحقة م�صهبة.

برR يف هذ� �ل�صدد  بد�عي �لأ و�لنتاê �لإ

غريقية ول �صيما  يتéل������ى يف �لÎ�جيدي������ا �لإ

ألفها  ، وق������د � �صبعة Vص������د طيبة م�رشحي������ة 

 ، أودي������ب � ��صîيلو�������ش �ليون������اين �صاح������ب 

غري������≤ �لذي  وه������ي م�صتمدة من ت������ر�ث �لإ

�صطورة.  تد�خلت فيه معطي������ات �لتاريخ و�لأ

و�مل�رشحي������ة ت�صور وقائ �حل������رب �لطاحنة 

مريين �ل�صقيقني �إتيوكلي�ش  �لتي ن�صبت بني �لأ

وبولونيكي�ش �بن������ي �أوديب �مللعونني من قبل 

أبيهما، و�للذين كتب عليهما �لقدر �أن يقتل  �

خر، فكانا يقود�ن بذلك  Bكل و�ح������د منهما �ل

ر�ب، عل������ى حني كان �لروؤ�صاء  طيبة �إ¤ �

�صد�ء �ملتدرعون يحا�رشون طيبة،  �ل�صبعة �لأ

ور�ì �صابعه������م يت�صدى لتيوكلي�ش �لذي كان 

مر  �صديد �لتقى بال������ �لقوة. و�لغريب يف �لأ

أب������و �مل�رشì كتب ت�صعني  �أن ��صîيلو�������ش وهو �

م�رشحية يف حيات������ه ولكن ما و�صل �إلينا هو 

7 م�رشحيات

وت������دور ح������ول مملكة طيب������ة يف �ليونان 

نايوبي وهذ� ��صم  أ�صطورة �صائق������ة ��صمها  �

�مللك������ة �لتي كانت تÎب على عر�ش مدينتها. 

أبن������اء و�صب بن������ات. ولكن  وكان له������ا �صبعة �

أبنائها  �حل������روب �لطاحن������ة �أدت �إ¤ م�رش �

وبناتها جميع������اً. وقد فéع������ت نايوبي بهذ� 

ليم و�أخذت تنتحب ول تكف عن  �مل�صاب �لأ

�لبكاء. وماR�لت كذلك حتى رق حلالها كبري 

ثالً من �ل�صîر  Rيو�ش فéعله������ا  لهة  Bل�

ت�ص م������ن عينيه �لدمو عل������ى �لدو�م. غري 

خري  أبن������اء نايوبي وه������و �لأ �أن و�ح������د�ً من �

كان ق������د �أ�صيب بé������رì بلي ومل ميت. وحني 

��صتعاد عافيته نذر نف�صه للكفاV ìصد �لغز�ة 

لهة، و�إذ ذ� 
Bصي������ت عنه �لVملعتدين حتى ر�

عادت �حلياة �إ¤ �أمه نايوبي وجفت دموعها 

بد. �إ¤ �لأ

وثمة كت������اب �إغريقي ق������دË يحمل ��صم 

أوريبا�صيو�ش،  �ل�صبعني مقالة من تاألي������ف �

نقله �إ¤ �ل�رشيانية حنني وعي�صى �بنا يحيى 

ول،  م������ن �Bل بîتي�صو يف �لع�رش �لعبا�صي �لأ

.zيف كتابه }�لفهر�صت Ëوقد ذكره �بن �لند

غري≤ يع������دون �لفل�صفة �أو �حلكماء  و�لإ

وبع�������ش كبار رجال �لدولة �صبعة Vرشبت بهم 

مثال، وهم طالي�������ش، وبيتاكو�ش، وبيا�ش،  �لأ

وكليوبول، وميزون، وخيلون، و�صولون.

ويف جمال �لتاأليف �لعلمي حفلت �ملكتبة 

�لعربي������ة يف ذلك �حلني بكث������ري من �لÎ�جم 
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و�مل�صنفة  �ملوؤلف������ة  �لكتب  أ�صم������اء  و�

و�ملÎجم������ة، ول�صيم������ا يف �لق������رون 

و¤ �لتي تل������ت �لهéرة،  �لثلث������ة �لأ

و�Bثرت �ملنح������ى �ل�صباعي مثل كتاب 

خوة �ل�صبعة �حلكماء  �لأ د�صقور�ش 

أر�صميد�ش يف  . ومن كتب � يف �ل�صنعة

ت�صبي �لد�ئرة ومن  �لهند�صة كتاب 

بعد ذلك جمموعة من كتب بطليمو�ش 

�صري �ل�صبعة وكتاب  مثل كت������اب يف 

.. �إلخ. بال�صاب �Bخر يعر 

�ل�صباعي  يقا  �لإ ��صتفاVش  وقد 

يف �ل������Î�ث �لفار�ص������ي ول �صيما يف 

جمال �لعقائد و�ملل������ل و�لنحل. ومن 

هذ� �لقبيل �لكتاب �لذي يحمل ��صم 

ق�صة �ل������وRر�ء �ل�صبع������ة وهو كما 

يقول بروكلم������ان م�صتمد من �لكتب 

�لت������ي ترجمها �لعرب عن �لفار�صية، 

ولكنه مل ي�صل �إلينا.

ماين  أل������ف  أي�صاً � ويف ه������ذ� �ل�ص������دد �

�صبع������ة كتب ت�صمن������ت تعالي������م �ملانوية على 

. كذلك ت�صم �ملكتبة �لفار�صية  نحو م�صهب

أقالي������م �صبعة ملوؤلفه  �صور � �ل�صالف������ة كتاب 

 Ëمد بن يحيى �أحد علماء �لفر�ش يف تقوfi

ول يف �لقرن  �لبلد�ن �إبان �لع�رش �لعبا�صي �لأ

أ�صار  �لث������اين �لهéري، �لثامن �مليلدي، وقد �

دب  تاريخ �لأ �إلي������ه كر�ت�صكوف�صكي يف كتابه 

 Ëغر�يف عن������د �لع������رب و�أورد �بن �لند÷�

�لفهر�ص������ت وم������ن بع������ده حاجي خليفة  يف 

ك�ص������ف �ل¶نون عدد�ً م������ن كتب �لفقه  يف 

و�لت�صو �لت������ي ي������دور م�صمونها يف فلك 

�لت�صني������ف �ل�صباعي وه������ي باللغة �لفار�صية 

�ل�صب �ملث������اين لنéيب  أي�ص������اً مثل كت������اب  �

�صفهاين وه������و يف �ملثنويات،   �لدي������ن رVصا �لأ

أدب������ي م�صابه يف �ملثنويات  �إ¤ جانب������ه كتاب �

�صبعة �صيارة لل�صاعر �لفار�صي  أي�صاً با�صم  �

Bذر.. �إلخ. عبد �لنبي �
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يزه  عل������ى �أن كتاب �لفهر�صت Ãفرده و

ألفه �بن �لن������دË يحفل با÷م �لغفري  �لذي �

من تر�ج������م �لعلم������اء و�لفقه������اء و�ملنéمني 

طباء و�ل�صيادلة  و�حل�ّصاب و�ملهند�ص������ني و�لأ

ألفوها و�لذين  و�صو�هم ممن �صنفو� �لكتب و�

ترجموه������ا،  وذلك يف ق������در كبري من �÷هد 

و�لتق�صي و�حلر�ش على ��صتيعاب ما Rخرت 

به �ملكتبة �لعربي������ة من �ملدونات حتى ع�رش 

�بن �لندË حيث توقفت مادته �لعلمية عند 

خريين من �لقرن �لر�ب �لهéري  �لعقدين �لأ

38 على وجه   ب�صبب وف������اة موؤلف������ه �صن������ة 

�لتقريب. وهو عامل جليل وباحث مدق≤ غا�ش 

يف عامل �لكت������ب �لز�خر و�ت�صم بحر�صه على 

�ل�صتيعاب ما �أمكنه ذلك، و�لتز�مه بال�صدق 

مانة. كاأن يقول يف فهر�صته ب�صدد �أحد  و�لأ

ألفها  أ�صم������اء �لكتب �لتي � � ف�صول������ه ما يلي: 

أنه ر�Bها  أيناه������ا، وعرفنا �لثقة � �حلكماء، ور�

 Ëو�بن �لند . وذكرها علماء ه������ذه �ل�صنعة

أية حال �ملوؤلف �لر�ئد يف هذ� �ل�صدد  على �

و�إم������ام �لذين �صنفو� على غ������ر�ره بعد ذلك 

ندل�صي يف  ع������ �لع�صور من مثل �بن خري �لأ

أي�صاً، ثم حاج������ي خليفة �صاحب  فهر�صت������ه �

أ�صام������ي �لكتب و�لفنون،  ك�صف �ل¶نون عن �

�إ¤ �أخر ه������ذه �لزمرة من كبار �مل�صنفني يف 

�لÎ�ث �لعربي.

❁				❁				❁

وقد �رشى هذ� �ملنحى �ل�صباعي �ملحبب 

�إ¤ �لقرون �لو�صطى لدى �ل�صعوب �لغربية يف 

�أوروبة و�أمريكا، كما �صاعت لدى �مل�صيحيني 

أ�صط������ورة }�لنائمون �ل�صبع������ةz �ملت�صلة باأهل  �

�لكهف وتب������دت �أي�صاً يف ع������دد من �ل�صور 

و�ملنحوت������ات، �لتي ترمز �إ¤ فكرة �لبعث يف 

خر كذلك �صاعت يف �Bد�ب �لغربيني  Bلعامل �ل�

قمار �ل�صبعة.  أ�صع������ار وق�ص�ش جمة حول �لأ �

وR�ن �ل�صعري������ة عند �ل�صعوب  ويف �ص������دد �لأ

�للتينية ومنه������م �لفرن�صيون  عروVصي 

وه������و   ،Septain  
3
بال�صباع������ي يع������ر 

�ملقطوع������ة �ملن¶ومة �لت������ي تتاألف من �صبعة 

أبيات من �ل�صعر. �

Bخ������ر ثم������ة جمموع������ة  وعل������ى �صعي������د �

أي�صاً �إ¤  ق�ص�صي������ة معروفة ترج جذورها �

أوروب������ة وحتمل ��صم  �لق������رون �لو�صط������ى يف �

�لعق������لء �ل�صبعة يف روما ولكن كاتبها غري 

. معرو

ث������م �متد �ملنح������ى �ل�صباع������ي بعدئذ �إ¤ 

�أمري������كا �÷نوبية حيث �صاع������ت لدى �صعب 

. مدن �لذهب �ل�صب أ�صطورة  بريو �

مرييكي  وعلى هذ� �لغر�ر ��صتمد �ملوؤلف �لأ

فان وي�ص������ب Van Weesep عنو�ن كتابه 

غري≤  �حلكم������اء �ل�صبع������ة من كتاب������ات �لإ

�ل�صالفة حول �حلكم������اء �ل�صبعة �لذين �صب≤ 

 5
ذكره������م، وقد ترجم �لكت������اب �إ¤ �لعربية
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وهو �صرية �صبعة من �أعلم �لوليات �ملتحدة 

مريكي������ة �لذي������ن تاألقو� خ������لل �لقرنني  �لأ

خريي������ن يف �لعلم و�لفكر و�لفل�صفة و�صائر  �لأ

ن�صانية وه������م بنéامان فر�نكلن  �لعلوم �لإ

وليم جيم�ش جون ديوي  �أمري�صون ر�لف 

جورê �صانتايانا ت�صارل�������ش �صاندرRبر�صي 

ألفرد نورث هو�يتهيد. �

 Rيطاين جو وثمة كت������اب للم������وؤر �ل

د�همو�ش تن������اول فيه �صري �صبعة من م�صاهري 

أثره������م  و� �لو�صط������ى  �لق������رون  يف  �ملل������و 

ليفة هارون  �حل�ص������اري، ويف جملته������م �

أ�صاد �ملوؤلف  �لر�صي������د و�مللك �صارملان، وق������د �

بهاتني �ل�صî�صيت������ني وحتدث عن بل• كل 

منهما باإ�صهاب وÃوVصوعية يف تلك �حلقبة 

�ل�صالفة من �لتاريخ.

وت�ص������م �ملكتبة �لفرن�صي������ة كتاباً مرتكز�ً 

يف تبويبه عل������ى �لعدد �صبع������ة وح�صوره يف 

 Magie et Religion فارق������ة Vصم������ري �لأ

dans l،Afrique de nord وه������و م������ن 
تاأليف Doutte وقد �صدر يف �÷ز�ئر �صنة 

، و�إ¤ جانب ذلك �ألف �لكاتب �لرو�صي  9 9

 . �ل�صبعة �لذين �صنقو� أندرييف كتاباً ��صمه  �

 �e نكليزية بعن������و�ن وق������د ترج������م �إ¤ �لإ

seven who were hanged ث������م نقل������ه 
أم������ني �لعيوطي �إ¤ �لعربية و�صدر بالقاهرة  �

. �صنة 968

دباء  وعل������ى �صعيد �Bخر من �لعامل طاب لأ

�ليابان هذ� �ملنحى �ل�صباعي �لعري≤ يف بع�ش 

م�صنفاته������م وفنونهم �لتمثيلي������ة و�ملو�صيقية 

ومن �أمثلة ذلك ما ��صتهر لديهم من حكايات 

، وهم كم������ا تذكر  Bله������ة �حل������ß �ل�صبع������ة �

Bلهة   جمموعة �
6
ى يطانية �لك �ملو�صوعة �ل

ج������لل و�لتقدي�ش يف  ورهبان يح¶������ون بالإ

أتبا بوذ�، ويف  Vصم������ري �ليابانيني وجلهم من �

لهة ربة هندية وحيدة. وقد  Bعد�د ه������وؤلء �ل

أنا�صيد  ك �ل�صبع������ة �أغان و� ن¶م������ت حول �أول

ثيليات  ل�صن، ف�ص������ًل عن  �صاع������ت على �لأ

هاRلة fiببة. وقد نحت �لفنانون �ليابانيون 

اثيل متنوعة حول ذل������ك �لن�ص≤ �ل�صباعي 

هره������ا �صبعة  ت�ص������ور �صفينة حتم������ل على 

أرباب. �

دب �لياباين �حلديث ق�صة للكاتب  ويف �لأ

�÷�صور �ل�صبعة تدور  ييكومي�صيما عنو�نها 

حول خر�فة �صعبي������ة مفادها �أن �لفتاة �لتي 

تاR هذه �÷�صور �ل�صبعة �ملمتدة ع �لنهر 

و�حد�ً بعد و�حد وهي ت������وؤدي �ل�صلة كلما 

دخلت ج�رش�ً �أو خرجت منه دون �أن تتحدث 

أو تنب�ش ببنت �صف������ة.. يحق≤ لها  م �أح������د �

�لق������در �أمنيتها باأن يéمعها بفتى �أحلمها.. 

أتر�ب من  وعل������ى ذلك �صلكت ب�ص فتي������ات �

�لغي�صا طريقهن ع �÷�صور �ل�صبعة  بنات 

ملتزمات �ل�صمت موؤديات لل�صلو�ت ع كل 
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ج�������رش. وعلى �لرغم م������ن حر�صهن �ل�صديد 

و�جهن م������ا مل يكن يف �حل�صبان فîرجن عن 

�صمته������ن فتبددت �أمنيته������ن.. وقد ترجمت 

�÷�صور �ل�صبع������ة ون�رشت يف جملة  ق�ص������ة 

7
جنبية بدم�ص≤. د�ب �لأ Bل�

 Rأبر ملانيان من � خو�ن غ������رË �لأ ويعد �لأ

�لكتاب �لقا�صني �لذي������ن عنو� ب�صحر �لعدد 

�صبعة يف جم������ال �أدب �لطفولة وقد ترجمت 

أك لغات �لعامل ومنها �لعربية،  �أعمالهما �إ¤ �

، كما  �لذئب و�لعن������ز�ت �ل�صب مث������ل ق�صة 

بي�ش  �لثل �لأ �صهر عن فتاة  كتبا �لق�صة �لأ

 Blanche neige ق������ز�م �ل�صبعة وهي و�لأ

��صتفاVص������ت  وق������د   .et les sept nains
طفال وفحو�ها �أن �مللكة  �صهرته������ا يف عامل �لأ

م كانت تطرR ثوباً ق������رب �لنافذة وترقب  �لأ

ب������رة، فنز  �لثل������ �لهاط������ل، فوخزته������ا �لإ

نت  �لدم و�صال و�رشعان م������ا ن�صيت �أملها و

، حم������ر�ء كالدم، ت�صميها  �بنة بي�صاء كالثل

، وكان لها م������ا �أر�دت ثم  �لبي�ص������اء كالثل

مات������ت فتزوê �ملل������ك باأخرى كان������ت ل تفتاأ 

Bة كل �صباì: ه������ل يف �لوجود  ت�صائ������ل �مل������ر�

 ، �أحلى منها؟، فتéيبها: نعم �لبي�صاء كالثل

فتغ�صب. ثم �أوعزت �إ¤ �حلار�ش باأن ياأخذ 

مرية �ل�صغرية �إ¤ �لغابة ويÎكها للوحو�ش،  �لأ

أنها �أمرت �صياد�ً  وبذلك تتîل�ش منها ويقال �

بقتله������ا و�إح�صار قلبه������ا وكبدها، ولكنه يرق 

ها �حلقيقة،  فتعده باأل تعود �إ¤  îله������ا وي

�لق�رش. وهنا مي�صك بوع������ل �صغري ويذبحه 

وياأخذ قلبه وكبده هدية للملكة.

مرية وحي������دة نحو بيت فتéده  وت�صري �لأ

�صبعة �أ�رشة فÎقد يف  خالياً من �أهله، وفيه 

قز�م �ل�صبعة ي�صتغربون  �لأ �أحدها و�إذ يعود 

ن �إليهم  وجودها ويده�صون ÷مالها ثم تطم

وتو�ف≤ على �لعي�ش معهم. وحني تعاود �مللكة 

Bة ياأتيها �÷و�ب �ملعهود فتغ�صب  �ص������وؤ�ل �ملر�

مر بنف�صها. فت�ص  وت�صم������م على معا÷ة �لأ

أة عé������وR، وتغري من  على وجهه������ا قنا �مر�

تها، وحتمل �صلة فيها �أحزمة و�أدو�ت Rينة  هي

مرية وحتاول �إغر�ءها  ثم تق�صد �إ¤ بيت �لأ

ب�رش�ء ما لديها فتعتذر. وعندها تهدي �إليها 

حز�م������ا ل تكاد ت�صعه عل������ى خ�رشها حتى 

ت�صق مغ�صيا عليه������ا. وعندما يعود رفاقها 

�ل�صبعة ي¶نونها قد ماتت،  �إل و�حد�ً �عتقد 

ت، فينتز �حلز�م وتنه�ش  أنها مل  بحد�صه �

مرية. �لأ

Bة  وحني تط������رì �مللكة �ل�ص������وؤ�ل على �ملر�

أي�ص������اً �÷و�ب �ملعه������ود ي�صتبد بها  وتتلقى �

�لغ�ص������ب وتعم������د �إ¤ د�ش �ل�ص������م يف تفاحة 

وتطعمها �ل�صغرية فتم������وت،  ويقرر رفاقها 

�ل�صبع������ة دفنها يف �صن������دوق Rجاجي. ومير 

أث������ر للزهرة  م������ري با÷ن������اRة فيح������زن ويتا �لأ

�لذ�بل������ة. وهن������ا يîتل �لنع�������ش ب�صبب نقله 
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م������رية. وعندئذ يف������رì �÷مي  فت�صح������و �لأ

مري. �أما �مللك������ة فحني تعر  ويتزوجه������ا �لأ

مر من �ملر�Bة حتطمها ول تلبث �أن  حقيقة �لأ

وت قهر�ً.

دبية لدى  عم������ال �لأ أب������رR �لأ ولع������ل من �

�لغربي������ني �لتي ��صتوحت م������ن �لÎ�ث �لتليد 

مفهوم �لعدد 7 ما عمد �إليه �لكاتب �مل�رشحي 

�لكب������ري }برتولد بريîتz يف تاأليفه م�رشحية 

جو�Rي �ل�صغريz. وهي  طايا �ل�صب لل �{

. وقد �قتب�ش بريîت 
8
باليه يف �صب لوحات

طايا �ل�صب �لتي يذكر  عن������و�ن م�رشحيته �

جني������ل �أن �لدي������ن يحرمه������ا و�أن � ل  �لإ

يغفرها. لك������ن بريîت عمد �إ¤ حتويل هذه 

، �إنها يف  �صب �صفات طايا وجعل منها  �

أك �لكبائر وهي: جو�Rي �ل�صغري � ن¶ر �ل

áÄ«£ G ÜÉµJQG ‘ π°ùµdG

óæY Ée ø°ùMCÉH ¢SÉædG ≈∏Y ºXÉ©àdG

É«fódG äGOÉ©dG ≈∏Y Ö°†¨dG

πc C’G ‘ º¡ædG

øªK ¿hO IQÉYódG

´Gó Gh áböùdG ‘ ™°û÷G

AGó©°ùdG øe IÒ¨dG

وم������ن هذ� �لقبي������ل �لذي ينط������وي على 

د�ب �لغربية ما جنده  Bيف �ل z7{ أهمية �لعدد�

أي�ص������اً على �صعيد �ل�صعر يف ق�صيدة ن¶مها  �

دب �لرومان�صي  ووردR وورث �أحد �أعلم �لأ

نحن  Bثر �أن يكون عنو�نها  يف �نكل������Î�، وقد �

�صبعة وقد ن�رشت ترجمتها �إ¤ �لعربية جملة 

 9
�لعربي بالكويت.

كذل������ك عم������د �أفاديك �صاهاكي������ان �أحد 

�صعر�ء �أرمينيا يف �لع�رش �حلديث �إ¤ تاأليف 

ملحمة �ملعري م�صتلهما �إياها من �صî�صية 

أبي �لع������لء ونبوغه. وق������د جعلها يف �صبعة  �

ة  . ويف مق م�صاهد لتقابل �ل�صماو�ت �ل�صب

 zرميني������ة }يرفان �لع¶م������اء يف �لعا�صمة �لأ

يق������وم ن�ص������ب مرمري فوق Vرشي������ �ل�صاعر 

�صاهاكيان ي�صور �صبعة جمال ت�صري يف قافلة 

جز�ء �ل�صبعة �لتي تت�صكل  ر�م������زة �إ¤ تلك �لأ

منها ملحمة �ملعري.

رمينية  وعلى �ل�صعيد �÷غر�يف �ملقابل لأ

�صبانية يف �أمريكا  يو�جهن������ا يف �Bد�ب �للغة �لإ

رجنتين������ي �ملعا�������رش  دي������ب �لأ �للتيني������ة �لأ

�صب  خورخ������ي لوي�������ش بورخي�ش يف كتاب������ه 

 . ، �لذي ترجم موؤخ������ر�ً �إ¤ �لعربية ليال

ألقاها  و�أ�ص������ول �لكتاب �صب������ fiاV������رش�ت �

بورخي�ش عل������ى طلب جامعة تيÎو كوليزيو 

Bير�ش وذلك  رجنتينية بيون�ش � يف �لعا�صمة �لأ

. وجمم������ل �ملحاVرش�ت �ل�صب  يف �صنة 977

�رشد �صائ≤ ل�ص������رية �ل�صاعر �لكاتب بورخي�ش 

ون¶ر�ته منذ يفاعته و�نفتاحه على جو�نب 

م������ن تر�ث �ل�رشق �لروحي مثل �لبوذية ومثل 

كت������اب �ألف ليلة وليلة وعي������ون �Bد�ب �لغرب 
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لهية لد�نتي و�ختز�نه  ول�صيما �لكوميديا �لإ

�لكث������ري من �لنطباعات م������ن خلل قر�ء�ته 

أدبه، وكان  �لنهمة �لتي عمقت ذهنه و�أغنت �

أثر ملمو�ش يف تكوينه �لفكري و�ل�صعري  لها �

ويلح������ß يف خ������لل حدي������ث بورخي�ش عن 

�صال������ف مطالعاته وذكرياته ذك������ره لعéائب 

، �لتي �نعك�صت هالتها بعدئذ،  �لدنيا �ل�صب������

�صب ليال  وفيما نقدر، يف �إيث������اره �لعنو�ن 

ة fiاVرش�ته وهي  . ولعل خا لكتابه هذ�

غنى، من حيث  جم������ل و�لأ �ل�صابع������ة كانت �لأ

ت�صوي������ره ملîتلف �ملناR و�لتوجهات و�لروؤى 

اه �لعامل يف هذه �حلقبة �ملعا�رشة، كما كان 

جملي������اً ور�ئعاً يف حديثه عن �لعمى و�ل¶لم 

غريقي  كاأ�صلف������ه �لنابغ������ني هومريو�������ش �لإ

نكليزي �صاحب  لياذة وملت������ون �لإ �صاحب �لإ

خرية  �لفردو�ش �ملفقود، ثم قوله يف عبارته �لأ

�إن �لعمى هبة.

وق������د �ت�صع������ت هال������ة �ل�صبع������ة لت�صمل 

برحابه������ا جم������الت �أخرى م������ن م�صتéد�ت 

ه������ذ� �لع�������رش �لجتماعي������ة و�ل�صيا�صية من 

�أعمدة �حلكم������ة �ل�صبعة �لذي  مث������ل كتاب 

يطاين �ل�صهري  نكليزية �ل�صاب �ل ألفه بالإ �

لورن�ش �ملعرو يف �لتاريخ �ملعا�رش بلورن�ش 

اه ما  �لع������رب. ويت�صم������ن روؤ�ه ومذكر�ته 

وVصا  يع������ر بامل�صاألة �ل�رشقية، ول �صيما �لأ

ى،  و�لتحالف������ات �إبان �حل������رب �لعاملية �لك

وق������د �أقام يف بع�ش �لب������لد �لعربية �صنو�ت 

اهر م�صتوحى من  عديدة و�لعنو�ن كما هو 

تر�ث �ل�رشق.

ويتبدى هذ� �لهتم������ام بالنه �ل�صباعي 

أي�ص������اً يف جمال �لعل������وم �لتطبيقية �حلديثة  �

مثل �لهند�صة و�لفلك، حيث تطل علينا كتب 

ألفه  علمي������ة على هذ� �ل�صعيد م������ن مثل ما �

�ملهند�������ش �ملعماري جون ر�صكن يف بريطانيا 

Bثر له  يف كتاب������ه عن فن �لعمارة �لقوطية �إذ �

. �مل�صابي �ل�صبعة يف فن �لعمارة ت�صمية 

ثم كان من �لطبيعي بعد ذلك يف مو�كبة 

�لتكنولوجي������ا �حلديثة �أن يé������د جانب من 

بد�عي �ل�صباعي طريقه  �لنتاê �لفك������ري و�لإ

�إ¤ �لفن �ل�صاب �أي�صاً وهو جما �لفنون �أي 

أي�صاً �إ¤  ى يف �ل�صينما و� �إ¤ �ل�صا�صة �لك������

أتي  �ل�صا�ص������ة �ل�صغرية يف �لتلف������اR. وهكذ� �

÷مهرة �لنا�ش يف �أنحاء �لعامل كبار�ً و�أطفالً 

�أن ي�صاه������دو� باأعينه������م كل جميل وطريف 

.. فكان م������ن هذ� �لقبيل فيلم  وممت وبهي

 :zقز�م �ل�صبعة بي�ش و�لأ }فتاة �لثل �لأ

 Snow white and the seven
dwarfs

�لذي بادرت �إ¤ �إنتاجه �رشكه و�لت ديزين 

. وه������و ي�صور ق�صة  مريكي������ة �صن������ة 937 �لأ

بلن�ش ني������ �لتي تو�جه  �لفت������اة �÷ميلة 

غرية �مللكة �ل�رشي������رة و�رش��صتها، فتهرب �إ¤ 
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غاب������ة بعيدة لتعي�ش م������ �صبعة �أقز�م طيبني 

بانت¶ار فار�ش �أحلمها �لذي ياأتي يف �لوقت 

�ملنا�صب ليحت�صنها ويéلب لها �ل�صعادة.

وهك������ذ� م�ص������ت �������رشكات �ل�صينم������ا يف 

هوليود و�صائر �ل�������رشكات �ملماثلة يف �أوروبة 

بي�ش ثم  �صود و�لأ �إ¤ �إنتاê �أفلم م�صابهة بالأ

أو�ص مدى يف كل  لو�ن لري�ها �لب�رش على � بالأ

فلم �ل�صهرية  بلد ويف كل بيت.. ومن هذه �لأ

أي�ص������اً على هذ� �ل�صعي������د �ل�صينمائي فيلم  �

 �e seven أبطال �ل�صام������ور�ي �ل�صبعة�

�أكري� كورو  Samurais للمîرê �لياب������اين 
�ص������او� �ل�صهري �لذي ّ” عرVصه على �مللأ يف 

. وهو م�صتم������د من رو�ية يابانية  95 �صنة 

بهذ� �ل�صم. و�لفيلم يروي ق�صة �صبعة رجال 

و� للدفا ع������ن قرية �Bمنة  م������ن �ملرتزقة �ن

�رش�ر ر�حت تعيث  تو�جه غزو ع�صابة من �لأ

ف�صاد�ً ب������ني �لنا�ش، و�لفيل������م ي�صور مرحلة 

�صالفة من حياة �ل�صعب �لياباين خلل �لقرن 

�ل�صاب ع�رش.

أنتé������ت �صنة  وم������ا لبث������ت هولي������ود �أن �

957 فيلم������ا متمي������ز�ً م�صتم������د�ً من حقبة 

تم �ل�صاب  � �حلروب �ل�صليبي������ة عنو�نه 

�ص������ل رو�ية  e seven seal� وه������و يف �لأ
من �إخر�ê �إنغم������ار بريغمان حيث يقدم من 

عميقاً يف �مل������وت و�لعلقة 
ً
خلله������ا }تاأمل 

، من خلل معاناة فار�ش ��صمه  �ملثلى م �

ماك�������ش ف������ون �صي������دو ع������اد �إ¤ وطنه من 

�لغ������زو�ت �ل�صليبية فوجد وباء �لطاعون 

ل يف مدينته.. Bل� ì�وهو يح�صد �أرو

و �إحلاق������اً Ãا تق������دم يف هذه �÷ولة يف 

أو �ملنحى �ل�صباعي  اهره �لت�صبي������ � رحاب 

د�ب ميكن �أن ي�صار على هذ�  Bيف �لفن������ون و�ل

دبي �إ¤  �ل�صعي������د �أي�صاً يف جمال �لنق������د �لأ

 Seven شVا• من �لغمو �صبع������ة �أ كتاب 

ديب  ألفه �لأ types of ambiguity وق������د �
 9 6 8 8  Ibsen ل�صوي������دي �إب�ص������ن�

نكليزي������ة وعمد �إ¤ در��صته  ثم ترجم �إ¤ �لإ

يطاين ولي������م �مب�صون  وحتليل������ه �لناق������د �ل

اهرة  Willam Empson  وعال������ فيه 
. ويعد يف طليعة �لكتب 

3
�لغموVش يف �ل�صعر

�لنقدية يف موVصوعه. و�أ�صله ر�صالة دكتور�ه 

دê �أ�رش على معدها �لناقد  يف جامعه كام

.I.A.Richards لكبري�

دبي �صب≤  ويف ه������ذ� �ل�صدد من �لنقد �لأ

دبي������ة يف �لوليات  �أن عرف������ت �ل�صاح������ة �لأ

�لفن������ون �ل�صبعة  مريكية جملة  �ملتح������دة �لأ

e seven arts�. وقد �أ�صدرتها يف مدينة 
مريكيني  بو�صطن جمموعة م������ن �ملحررين �لأ

�ن يف Vصحى  �ن خليل ج������ م������ن بينهم ج������

�لقرن �لع�رشين.

ويف جمال �لدر�م������ا لقي موؤخر�ً م�صل�صل 

�جتماعي ��صتعر�Vصي �إقب������الً جماهريياً يف 
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ف�صائيات �لتلف������زة �لغربية من �إنتاê �إحدى 

مريكية.  �ل�������رشكات بالولي������ات �ملتح������دة �لأ

وه������و م�صتمد من �صيناريو تدور وقائعه حول 

�صبعة �إخ������وة ويف مقابلهم �صب فتيات بحيث 

تنéم عن ذلك علقات مت�صابكة ومفارقات 

طريفة.

وبعد، فاإنه يكاد يتعذر على �ملتق�صي بل 

�ملتتب �أن يحي Ãدى �نت�صار هذه �ل¶اهرة 

أية حال،  . وعلى � �ل�صباعية يف ثقافات �لأ

حني نتلفت حولن������ا وجنيل �لن¶ر يف رحاب 

هذ� �لع������امل �ملعا�رش وVصم������ن Rمننا �حلاVرش 

�ل������ذي يحفل باإجناR�ت������ه و�إبد�عاته على كل 

د�ب  Bن�صانية و�لفنون و�ل �صعيد من �ملعار �لإ

و�لعل������وم و�لتكنولوجي������ا..، فاإنه يتبني لنا �أن 

أنهم  مر يت�صابهون برغم � �لب�رش يف حقيقة �لأ

يف �لوق������ت نف�صه ل يت�صابهون، حيث تتلقى 

ف������كار وتت�صابه �لروؤى.  �÷ه������ود وتتقاط �لأ

عد�د ول �صيم������ا �لعدد �صبعة  فكم������ا كان للأ

حيز كبري وح�صور متميز لدى �لأ يف غابر 

�لع�صور، يبقى لهذ� �لعدد �صاأنه ومنزلته يف 

حاVرش �لزمان، ليغدو عل������ى �لدو�م �لقا�صم 

قو�م �لب�رشية. �مل�صÎ يف ثقافات �لأ

عد�د،  وهكذ� تبقى ل�صبعة من بني �صائر �لأ

للها، و�صحرها وجاذبيتها منزلة  هالتها و

ن�ص������ان، ما د�م يف  رفيع������ة fiببة يف حياة �لإ

�لوجود عقل يبد ونف�ش تتذوق.
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إلعاملية �إلعاملية �إ¤  �ء من¶م������ة �ل�صحة � �ء ويف مقدمتهم خ �ء ويف مقدمتهم خ � ��� ��� ������ �������� ري تقارير صري تقارير صري تقارير � صت�صت�

ثار  Bية وصية وصية و�ل صلنف�صلنف� إفتقار �إفتقار �إ¤ �ل�صحة � ديه عووديه عووؤديه عو�قب �ل ون تون ت �أن �لدور �لذي ميك������ن �أ

ية �صية �صية �أن حتدثها يف حي������اة �لنا�ش و�ملéتمعات  صلنف�صلنف� �طر�طر�بات � طرصطرص Vصلتي ميك������ن للVصلتي ميك������ن لل �

و حتتل مكان صو حتتل مكان صو حتتل مكان �ل�صد�رة على �ل�صعيدي������ن �ل�صحي و�لقت�صادي، مقارنة  ص�ص�

طور صطور صطور  صل�صل� �لقرن. ويف � خرى، �بتد�ء من ع�رشينيات هذ� كلت صكلت صكلت �ل�صحية �لأ صبامل�صبامل�

ر�ت �لتي قادت  �مل شVشVش �تعر�تعر� تعرصتعرص ص�ص� ثار و� Bوء على تلك صوء على تلك صوء على تلك �ل صل�صل� إنحاول �إنحاول �إلقاء � نحاول �صنحاول �ص صتي������ة �صتي������ة � Bل�
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ح������ة �لعاملية و�صو�ها من مر�كز صح������ة �لعاملية و�صو�ها من مر�كز صح������ة �لعاملية و�صو�ها من مر�كز  صمن¶مة �ل�صمن¶مة �ل�

تل������ك �ل�صتنتاجات.  ������ل ص������ل ص������ل �إ¤  ص�لبحوث للتو�ص�لبحوث للتو�

اه تكمن  و¤ يف هذ� �ل ط������وة �لأ ولعل �

يف �لتع������ر �إ¤ بع�ش �ملفاهي������م �لو�ردة يف 

هذه �ملقالة.

:á«°ùØædG áë°:á«°ùØædG áë°:á«°ùØædG áë üdG Ωƒ¡Øe °üdG Ωƒ¡Øe °

لوق������ت طويل �ص������اد �ملفه������وم �لقائل بان 

لو من  أو � ء � ء ��� ء ��� �� �ح������ة �لنف�صي������ة هي �ل����ح������ة �لنف�صي������ة هي �ل��� ح������ة �لنف�صي������ة هي �ل���صح������ة �لنف�صي������ة هي �ل���ص ص�ل�ص�ل�

��ري ���ري ���ري �إن هذ� �ملفهوم  �ط������ر�ب �لنف�صي، غ����ط������ر�ب �لنف�صي، غ��� ط������ر�ب �لنف�صي، غ���صط������ر�ب �لنف�صي، غ���ص Vص�لVص�ل

يقاصيقاصيقاً وfiدود�ً،  V دما لكون������هîصما ع������اد م�صتV دما لكون������هîصما ع������اد م�صت

اء. صاء. صاء. �إذ �إن خلو  صق�صق� ولعتماده على �ل�صلب و�لإ

كل جانبا صكل جانبا صكل جانبا  صط������ر�ب �لنف�صي ي�صط������ر�ب �لنف�صي ي� ط������ر�ب �لنف�صي ي�صط������ر�ب �لنف�صي ي�ص Vص�ملرء من �لVص�ملرء من �ل

ح������ة �لنف�صية، فقد صح������ة �لنف�صية، فقد صح������ة �لنف�صية، فقد  صو�ح������د� من جو�نب �ل�صو�ح������د� من جو�نب �ل�

طر�ب �ملذكور، صطر�ب �ملذكور، صطر�ب �ملذكور،  Vصا خاليا من �لVصا خاليا من �ل ا خاليا من �لVصا خاليا من �لVص �îص�îص î�صî�ص صجند �صجند �

رينه م������ ذلك غرينه م������ ذلك غري ر�Vش عن نف�صه �أو عن  �إل �أ

�رشية  أو �لأ حياته، �أو يéد �أن علقاته �ملهنية �

أو كًل، و�قعاً � أو �لجتماعي������ة تكتنفها، جزء�ً �

كلت وعدم �لقبول.صكلت وعدم �لقبول.صكلت وعدم �لقبول. ص، �مل�ص، �مل� ور�صور�صور�ً صو ت�صو ت� أ �

حة صحة صحة  صن لل�صن لل� Bأما �ملفه������وم �ملتف≤ علي������ة �ل�

أنه������ا �لقدرة  إ�لنف�صي������ة فين¶������ر �إليه������ا على � إ�لنف�صي������ة فين¶������ر 

عل������ى �لتكيف و�لتو�ف������≤ �لنف�صي م �لذ�ت 

إدية �إ¤  إدية  دية ودية وؤ و �لو�صائ������ل �ملو �لو�صائ������ل �مل ل��ل��ل ������ �و�÷ماع������ة و�مت����و�÷ماع������ة و�مت���

ي������ة، وتقبل �لفرد صي������ة، وتقبل �لفرد صي������ة، وتقبل �لفرد  �îص�îص î�صî�ص صاê �ل�صاê �ل� اê �ل�صاê �ل�ص صن�صن� إا�ص������ك و�إ إا�ص������ك و

خرين له Ãا يطل≤ طاقاته  Bلذ�ت������ه، وتقبل �ل

صرينينة و�ل�صعادة. وت�صرينينة و�ل�صعادة. وت�صري اعوره بالطماعوره بالطماأ عوره بالطمصعوره بالطمص صويحق≤ �صويحق≤ �

دد صدد صدد �إ¤ �أن  صحة �لعاملية بهذ� �ل�صحة �لعاملية بهذ� �ل� حة �لعاملية بهذ� �ل�صحة �لعاملية بهذ� �ل�ص صمن¶مة �ل�صمن¶مة �ل�

لو من  }�ل�صح������ة �لنف�صية لي�صت جم������رد �

ا ه������ي حالة م������ن �لعافية �لتي  �ملرV������ش و�إ

ت�صم������ للفرد حتقي≤ قدر�ت������ه و�لتعاطي م 

كنه  �ل�صغو• �ليومية، و�لعم������ل باإنتاجية 

.zمن �إفادة جمتمعه

 يف Vصوء ما تقدم ميكن �لقول �إن �لنقا• 

�لتالي������ة ميكن �أن تغطي جو�ن������ب رئي�صة يف 

�ل�صحة �لنف�صية:

QÉÑàNGh ™bGƒdG GQOEG IQó```b 1√: وتتمثل 

يف �تî������اذ �ملرء موقفاً و�قعي������اً وعملياً عند 

مكانياته وردود �أفعاله، ف�صًل عن  تقوميه لإ

خرين. وتكوين  Bأفع������ال �ل �إمكاني������ات وردود �

�نطباع������ات مقاربة للو�ق عما يéري حوله 

كنه م������ن �مل�صاهمة �لنا�صطة  من �أح������د�ث 

و�ملéدية فيها، و�إقام������ة حدود و�Vصحة بني 

خر، وبني �لو�قعي و�ملت�صور، وبني  Bلذ�ت و�ل�

�حلا�صل و�ملتمنى.

É```¡∏Ñ≤Jh äGò```dG ô```©J 2: كلم������ا R�دت 

معرف������ة �مل������رء لذ�ته وما حتوي������ه من دو�ف 

وم�صاعر، ومن نقا• قوة وVصعف، ومن �Bمال 

وتوقع������ات وfiدد�ت، وتعمق������ت ب�صريته يف 

أك وكان �أقدر على تقبلها  ألفه������ا � طبيعتها، �

وتقديره������ا. وكلما كانت �حلي������اة �لد�خلية 

أق������ل عرVصة  للم������رء قريبة من وعي������ه كان �

للرتبا و�لت�صو�ش و�ل�صعور بالغÎ�ب.

LƒJh ƒ```∏°ùdG §```Ñ°V IQób»¡¬: عند  3
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تو�ف������ر قدر معق������ول من هذه �لق������درة تقل 

الي������ة و�لندفاعية �لتي عادة  فعال �لر �لأ

ما تثري م�صاعر �لن������دم و�لذنب بعد �تيانها، 

ف�صًل عما ت�صببه من �أVرش�ر مادية  

و�عتباري������ة لل�صî�������ش وت�صوي������ه ل�صورته يف 

خري������ن وما حتدثه م������ن تاأثري�ت  Bأذه������ان �ل�

�صلبية يف علقته بهم.

 :iõ```¨e äGP äÉ```bÓY ø```jƒµJ IQó```b  4

وتتمث������ل يف ��صتطاعة �مل������رء �إن�صاء علقات 

خرين تتمت  Bودي������ة، و�أحياناً، حميمة م������ �ل

بقدر منا�صب من �لدميوم������ة و�ل�صتمر�رية، 

و�لتعاطف  و�نفعالتهم  حاجاتهم  و��صت�صعار 

م ه������ذه �حلاجات و�لنفع������الت و�مل�صاركة 

�صîا�ش �ملنا�صبني  فيه������ا. وتقبله لتق������رب �لأ

�لودي و�حلميم منه و�ل�صماì لهم Ã�صاركته 

م�رش�ت������ه و�أحز�نه، عندما ي������رى �أن �ملوقف 

ملئم لذلك.

á«LÉàf: وتتمثل يف قدرة ��صتîد�م  E’G 5

�ملرء لقابليات������ه �ل¶اهرة و�لكامنة يف ن�صا• 

منت يلبي متطلبات �حلياة �ليومية، وي�صاهم 

يف حت�صينه������ا وترقيتها، م������ �إمكانية �إد�مة 

هذ� �لن�صا• ملدد منا�صبة دون �ل�صعور �ملعي≤ 

باملل������ل و�لرغبة يف �لتîل������ي وهبو• �لطاقة 

و�لد�فعية وفقد�ن �لهتمام.

 »àdG Góg C’G وبناء علي������ه ميكن �إجمال

 á```«°ùØædG  á```ë°üdG  ‘  ¿ƒ```∏eÉ©dG  ≈```Nƒàj

تي: Bبال É¡≤«≤–

يف   هد تنموي: وذلك بو�صاطة تو

ما لديهم من معرفة نف�صية يف حت�صني نوعية 

�حلياة �ليومية يف �لبي������ت و�ملدر�صة و�لعمل 

فر�د على  ، ويف م�صاعدة �لأ وعموم �ملéتم������

تنمية قدر�تهم وميولهم ومو�هبهم لل�صتفادة 

 . بد� نتاê و�لإ منها يف �لعمل و�لإ

 ه������د وقائ������ي: ميك������ن للفعاليات 

Bنفا �أن تندرê كذلك Vصمن  �لتنموية �ملذكورة �

�إج������ر�ء�ت �لوقاية م������ن �لVصطر�ب �لنف�صي 

وتهد �إ¤ �حلد م������ن �نت�صار �لVصطر�بات 

�لنف�صي������ة و�ل�صلوكية، ف�ص������ًل عن ��صتîد�م 

ف������ر�د  �لأ �كت�ص������ا  �لنف�صي������ة يف  �ملعرف������ة 

حباطات  Rمات و�لإ �ملعرVصني لل�صغ������و• و�لأ

كن  و�ل�رش�ع������ات ب�ص������ورة مبك������رة وقبل 

جر�ء�ت �لوقائية  �لVصطر�ب منهم. �إذ �إن �لإ

أثر  تتوخى ��صتب������اق �لن¶ر يف �لتîفيف من �

و�مل�صكلت  و�مل�صاعب  و�ل¶������رو  �لعو�مل 

�مل�صاعدة عل������ى تكوين �لVصطر�بات، ف�صًل 

أث������ري �لعو�م������ل �لنتقالية  ع������ن �حلد م������ن تا

�رشة  و�لور�ثية. و�÷ه������ود هنا تتوجه نحو �لأ

أماك������ن �لعمل وذل������ك بو�صاطة  و�ملدر�ص������ة و�

ر�صاد �لنف�صي  تذليل �ل�صعوبات وتق������دË �لإ

و�ل�صحي و�لت�صدي للعو�مل �مل�صاعدة على 

�لنحر� وغريه من �مل�صكلت �ل�صلوكية.

ي������ف �ملعرفة  3 ه������د علج������ي: تو

�لنف�صي������ة يف ت�صîي�ش وعلê �لVصطر�بات 

: �لنف�صية و�ل�صلوكية، وبالتا
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 تîفي������ف �ملعان������اة و�لعم������ل على 

�إR�لتها.

دمان.  من �لنتكا�ش و�ملعاودة و�لإ

�لقاب������ل  غ������ري  �لتده������ور،  من������   

�صلì، يف �ل�صî�صية. للإ

دمان و�لنحر�   من ح������دوث �لإ

�لنف�صي و�لجتماعي.

 من حدوث �لعوق.

Bثار   ه������د تاأهيل������ي: تîفي������ف �

�لتدهور يف �ل�صî�صية و�لعوق �لناجمني 

ع������ن �لVصط������ر�ب �لنف�ص������ي و�لعاد�ت 

ق������در  �لدماغي������ة  V������رش�ر  و�لأ ������ة  �ل�صي

�مل�صتطا و�مل�صاع������دة على توفري نوعية 

حياة مقبولة. 

»°ùØædG ÜGô£°V’G Ωƒ¡Øe

أم������ا �لVصطر�ب �لنف�ص������ي فهو }�أي  �

ح������دث �أو عارVش مير بهم������ا �ل�صî�ش 

أو  أو �أفكاره � فيوؤث������ر�ن �صلبا على �نفعالت������ه �

�صلوك������ه وجعلها غري متو�فق������ة م معتقد�ته 

�صî�صيت������ه  وطبيع������ة  �لثقافي������ة  وخلفيت������ه 

ويوؤدي������ان �إ¤ �إرب������ا حياته وحي������اة �أ�رشته 

و�ملحيط������ني به ويعيقان قدر�ت������ه على �إد�مة 

خرين  Bة وي�صوه������ان علقاتة بالéحي������اة منت

z. وتوجز من¶م������ة �ل�صحة �لعاملية  وبالو�ق

تية  Bصط������ر�ب �لنف�صي بالعبارة �لVأيها بال ر�

}ه������و خلل يف �لت������و�Rن د�خل �ل������ذ�ت وبني 

أو �لثنان معاً،  ة �لجتماعي������ة � �لذ�ت و�لبي

ولكي نتو�صل �إ¤ فه������م �أف�صل لهذه �لعبارة 

�ملوجزة رÃا لبد، �بت������د�ًء، من �إلقاء ن¶رة 

عل������ى �لعنا�رش �لتي باإمكانه������ا �إنتاê كل من 

أو �لعافية و�لVصطر�ب.  �ل�صو�ء و�لل�ص������و�ء �

�إذ �إن كل و�ح������د فينا هو fi�صلة غري نهائية 

د�ء وتفاعل وتد�خل وتناغم وتناق�ش قوى  لأ

نا�صطة متعددة، ميكن تلîي�صها فيما ياأتي: 

�لتكويني������ة  ط������ر  �لأ تî�������ش  ق������وى   
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ائف �أع�صائه،  حيائية، �÷�صم ببنيته وو �لإ

 
خليا �لدم������ا �لع�صبية و�لع�صبون������ات 

تكويناً وتر�تباً وتو�صيًل، و�لدو�ف �لغريزية 

جمة د�خل  ������ا• �ل�صلوكية �مل �÷بلية و�لأ

كل و�حد فينا وم�صتقاتها وتفرعاتها، فتوتها 

�صبقيات، ف�صًل  ووهنها وموقعها يف �صلم �لأ

.ê�عن �ملز

�ت و�لتéارب  ������  ق������وى تî�������ش �

�لفردية �لت������ي تعرVش ويتعرV������ش لها �لفرد 

ثار �لتي تÎكه������ا فيه، و�لطريقة  Bونوعي������ة �ل

ته  �لت������ي يتعاط������ى فيه������ا �ل�صî�ش م������ بي

�أهو�ئه  �لنف�صية �لد�خلية دو�فعه ورغباته، 

وتف�صيلت������ه، وكيفي������ة تفاعله معه������ا، تاأثر�ً 

وتاأثري�ً.

خرين  Bش �لتعاط������ي م �ل�î3 ق������وى ت

�ملقربني، وم������ا مينحون من رعاي������ة وعناية 

وحن������ان �أو ل مينح������ون، وم������ا يقدمونه من 

مثوبات وعقوب������ات، وما يعلّمون من مهار�ت 

�ت �أو ل يعلّم������ون، ونوعي������ة �لق������دوة  وخ������

ة  �لت������ي يوحون بها، ف�صًل عل������ى تاأثري �لهي

�لجتماعي������ة �لت������ي ميثلونه������ا، بتحديد�تها 

وتقييد�تها و�أو�مرها ونو�هيها، م�صموحاتها 

نحه من �صعور  نحه �أو ل  وfiرماتها، وما 

من و�حلماية. بالت�صامن و�لطماأنينه و�لأ

لو �أدت هذه �لق������وى �أدو�رها كما ينبغي 

�بتد�ًء، ول������و كانت متو�فق������ة ومن�صéمة م 

بع�صه������ا �لبع�ش ملا كانت هن������ا معاناة وملا 

كان هن������ا �Vصط������ر�ب. ولكنه������ا، يف و�ق 

�حلال، معطلة �أحياناً ومتناق�صة ومتقاطعة 

يف �أحي������ان �أخرى، ومت�صارع������ة يف كثري من 

حي������ان. و�إذ لي�ش Ãق������دور �أي منها �إلغاء  �لأ

خ������رى � �إل يف حالت �لتدهور �ل�صديد يف  �لأ

بنى وعمليات �ل�صî�صية وتفككها � تتم تهدئة 

أو �للتفا عليه بو�صاطة  أو تاأجيله � �ل�رش� �

حلول و�ص تتاألف من تو�Rنات حرجة فيما 

بني �لقوى �ملتعارVصة تî�ص للتعديل و�عادة 

�لÎتي������ب �ملتو��صل������ني. لذ� نح������ن مهددون 

جميع������اً باخت������لل تو�Rناتن������ا يف �أي حل¶ة، 

Bليات دفاعاتنا  وغالباً ما يحدث ذلك �إل �أن �

و�صياقات تعاطينا م������ �لتوتر�ت �رشعان ما 

تعي������د ترتيب �لتو�Rنات قب������ل �أن يÎ ذلك 

�لخت������لل ب�صماته على حياتن������ا �لنف�صية. 

فال�صو�ء، عل������ى وف≤ هذ� �ملن¶ور، هو تو�Rن 

أو �لVصطر�ب هو  م�صتد�م بينما �لل�ص������و�ء �

لتو�Rن م�صتد�م. 

و�ل�صورة �ل�صائع������ة لل�صî�ش �لذي لديه 

أن������ه �ل�صî�ش �لذي  �Vصط������ر�ب نف�صي هي �

يتكلم هر�ء ويت�رش بغر�بة. ولكننا، يف و�ق 

�حلال، جند �أن �لغالبية �ل�صاحقة من هوؤلء 

�صîا�������ش يب������دون ويت�رشف������ون ويتكلمون  �لأ

ك �لذين ي�صكون  بطريق������ة ل تîتلف عن �أول

من �عتلل �أو مرVش ج�صمي، وهم ل ي�صكلون 
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خطورة �أك مما ي�صكله مرVصى �÷�صم. ولي�ش 

نه  ذى لأ على �مل������رء �أن يî�صى �لتعرV������ش للأ

يتحدث �إ¤ �صî�ش يعاين �Vصطر�باً نف�صياً �إل 

أنو�  يف حالت ��صتثنائية قليلة. وهنا عدة �

م������ن �لVصطر�بات �لنف�صي������ة، وبع�صها، �إن مل 

عاقة �ل�صديدة،  ، ميكن �أن يف�صي �إ¤ �لإ يعال

اباً  5 ممن يعانون �كت و�أحياناً، �إ¤ �ملوت 

�صîا�ش  . و�لغالبية �ل�صاحقة من �لأ ينتحرون

�لذين لديهم �Vصط������ر�ب نف�صي يعانون مما 

ميكن ت�صميته �لVصطر�بات �لنف�صية �ل�صائعة 

اب و�لقل≤، و�لتي قد ل ينتبه لها  مث������ل �لكت

أنف�صهم ول �لعاملون  �لكثري من �مل�صطربني �

يف جم������ال �لرعاية �ل�صحي������ة �أو ل يعدونها 

�Vصطر�بات ت�صتح≤ �لهتمام. وجرت �لعادة 

�أن تكون �لVصطر�بات �ل�صديدة مثل �لف�صام 

اب������ي و�لذهانات  �لهو�ش �لكت و�Vصط������ر�ب 

ثل ن�صبة كبرية يف حéم  �حل������ادة، و�لتي ل 

�لVصطر�ب������ات �لنف�صية، هي فق �حلالت 

�لت������ي يعÎ بها �Vصطر�باتm نف�صية من قبل 

�ملéتم و�لعاملني يف �ملéال �ل�صحي، ب�صبب 

م������ا ير�فقها م������ن �صلو وت�رشف������ات لفتة 

للنتباه.

 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G QÉ°ûàfG ióe

:á«Hô©dG QÉ£b C’G ¢†©H ‘

خرية ن�رشت  خلل �ل�صنو�ت �لقليل������ة �لأ

نتائ ث������لث در��صات تناولت م������دى �نت�صار 

�لVصطر�ب������ات �لنف�صي������ة يف ثلث������ة �أقطار 

عربي������ة، فقد وجد كرم وRم������لوؤه يف در��صة 

ن�رشوه������ا يف �لع������ام 8 �أن ن�صب������ة �نت�صار 

�لVصطر�ب������ات �لنف�صية خلل جمرى �حلياة 

 .
3
5 من عموم �ل�صكان يف لبنان تعادل 8

ويف م�������رش بح�ص������ب در��ص������ة �أجر�ها غا 

وRملوؤه ون�رشت يف �لعام 9 �ت�ص فيها 

�إن ن�صبة �نت�ص������ار �لVصطر�بات �لنف�صية بني 

. �أما  6 �لبالغ������ني من �ل�صكان ه������ي 93

يف �لعر�ق فاإن در��صة �أجرتها وR�رة �ل�صحة 

�لعر�قية ومكتب من¶مة �ل�صحة �لعاملية يف 

�لعر�ق يف �لع������ام 7 ون�رشت نتائéها يف 

Bذ�ر 9 �أوVصح������ت �أن ن�صبة �نت�صار  �صهر �

�لVصطر�ب������ات �لنف�صية خلل جمرى �حلياة 

 .
5

6 بني عموم �ل�صكان هن������ا كانت 5

وعلى �لرغ������م م������ن �أن �لكثريي������ن يعتقدون 

ا�صة بالع������ر�ق هي �أك من  ب������اأن �لن�صبة �

�صباب �ملعروفة، �إل  �لتقدير�ت �ملن�ص������ورة للأ

أننا ن�صتطي �لقول يف Vصوء نتائ �لدر��صات  �

�لث������لث �إن ن�صب������ة �نت�ص������ار �لVصطر�ب������ات 

�لنف�صي������ة يف عم������وم �أقطار �مل�������رشق �لعربي 

تÎ�وì بني ح������و� 7 و5 �أو Ãتو�ص 

يق������Îب من  من جمم������و �ل�صكان. و�إذ� 

ما �صحبنا هذ� �ملتو�ص على جممو �ل�صكان 

جند �أن هنا �أك من �صتة مليني �صî�ش، 

 3 يف �لع������ر�ق على �صبيل �ملثال، من �أ�صل 
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ملي������ون ن�صم������ة، لديه������م �Vصط������ر�ب نف�صي، 

وعندم������ا نقول �إن ل������دى �ل�صî�ش �Vصطر�باً 

أنه  نف�صي������اً فاإن ذلك يعني، على وجه �لدقة، �

بحاجة �إ¤ مد�خلة علجية.

 á```«ë°üdG  á```jÉYôdG  ô```aƒJ  ió```e

:á«°ùØædG

وم�صكل������ة �لVصط������ر�ب �لنف�ص������ي تاأخذ 

أ�صد وVصوحاً �إذ� ما علمنا �أن �لغالبية  وقع������اً �

أية فر�صة للح�صول على  �ل�صاحقة ل تن������ال �

ع������لê، �إذ ت�ص������ري �لدر��ص������ة �لعر�قية، وهي 

�لدر��ص������ة �لوحيدة �لتي م�ّصت هذ� �÷انب، 

�إ¤ �أن  فق������ من �ل�صت������ة مليني ونيف 

أ�صكال �لعلê، ويف  �صî�������ش تلقو� �صكًل من �

ننا �أن هذه �لن�صبة هي عامة يف باقي دول 

�صباب  قلي������م م فو�رق ب�صيط������ة، وذلك لأ �لإ

أربعة منها:  عديدة �صنكتفي بذكر �

نحاء من   ي�صود �لعتق������اد يف هذه �لأ

�لعامل �أن حل م�صكلة �لVصطر�ب �لنف�صي هي 

�أو طبيب  من �خت�صا�ش �لطبي������ب �لنف�صي 

مر�Vش �لعقليةz كم������ا يطل≤ عليه غالباً  }�لأ

أنف�صهم باأن  مما ي�صم������ للكثريي������ن �إقن������ا �

�مل�صكل������ة يف �أيدي �أمينة ول توجد حاجة �إ¤ 

رقام  �لتغيري �أو عمل �ملزي������د. ولكن لند �لأ

تتكل������م مل يتع������د مع������دل �لع������دد �ملتوفر من 

طباء �لنف�صاني������ني يف �لعر�ق يف �أي وقت  �لأ

خرية،  وقات خ������لل �لعقود �لثلثة �لأ من �لأ

على �صبي������ل �ملثال،  طبيب نف�صي، �أي 

3 �ألف  طبي������ب نف�صي و�حد لكل حو� 

6 �ألف �صî�ش  أو و�حد لكل حو�  ن�صمة، �

لديه �Vصطر�ب نف�ص������ي. ولو �فVÎصنا جدلً 

لو من �لب�رش ت�صنى لها �لو�صول  �أن هذه �لأ

�إ¤ �لطبيب فاإنه لن يكون قادر�ً Ãفردة على 

دنى م������ن �لدعم �لعلجي.  تق������دË �حلد �لأ

أو ما ي�صمى  ف�صًل عن �أن �ملد�خلة �لعلجية �

تدبر �مل�صكلت و�لVصطر�بات �لنف�صية على 

أ�ص�������ش �صحيح������ة وموؤثرة حتت������اê �إ¤ فري≤  �

نف�صي ي�ص������م، �إVصافة للطبيب، متî�ص�صني 

يف عل������م �لنف�ش �ل�رشيري و�لعلجي و�لدعم 

دمة �لجتماعية �لنف�صية و�لتمري�ش  أو � �

�لنف�صي و�لعلê �حلريف و�لتاهيلي. 

أو �نعد�م وجود خدمات للرعاية   ندرة �

�ل�صحية �لنف�صية على م�صتوى م�صتو�صفات 

ولي������ة ويف  ومر�ك������ز �لرعاي������ة �ل�صحي������ة �لأ

�لعامة،  للم�صت�صفيات  ارجي������ة  � �لعياد�ت 

مر �ل������ذي يحول بني �لغالبي������ة �ل�صاحقة  �لأ

م������ن �ملحتاج������ني و�حل�ص������ول عل������ى �لدعم 

و�لعلê �لنف�صيني �ملنا�صب������ني. �إذ �إن �لدعم 

و�لعلê �لنف�صي �لكافيني و�ملوؤثرين يتطلبان 

نف�ص������اً طويًل ومر�جعة متكررة وتو��صًل م 

�صهر عديدة غالباً وملدى  نام �لعلجي لأ �ل

�حلياة �أحياناً.

أ�صل������وب �لو�ص������م يف  3 �لو�صم������ة: �إن �
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�صîا�ش �لذي������ن يعانون من  �لتعاط������ي م �لأ

أو �Vصطر�ب������ات نف�صي������ة يعد من  م�ص������كلت �

علهم و�أ�رشهم يî�صون  أه������م �لعو�مل �لتي  �

�لت�رشي عن هذه �مل�صكلت و�لVصطر�بات 

ييز  ف�صًل عم������ا ميثله ذلك م������ن تفرقة و

امل������ني وتثبي لهم������م �ل�صî�������ش و�أ�رشته 

حéام عن طلب �لعون �لعلجي،  وتف�صيل �لإ

Ãعن������ى �Bخر �إن �ل�صî�������ش و�أ�رشته يف�صلون 

��صتمر�ر �ملعان������اة و�لعذ�ب على �أن يو�صمو� 

بو�صاط������ة ما �عتاد فعل������ه �لبع�ش. وحتى يف 

بع�ش �لبل������د�ن �ملتقدمة يوؤث������ر هذ� �لعامل 

�صîا�������ش �لذين لديهم  على مدى �صع������ي �لأ

�Vصطر�ب نف�ص������ي يف طلب �لعون �لعلجي 

�إذ �إن ن�صب������ة تÎ�وì ماب������ني  �إ¤ 3 من 

مريكية، على  �ص������كان �لولي������ات �ملتح������دة �لأ

�صبي������ل �ملثال، يعانون م������ن �Vصطر�ب نف�صي 

أية �صنة من �صني حياتهم لكن ن�صفهم  خلل �

 .êعلى وجه �لتقريب ل ي�صعى يف طلب �لعل

وقات،  أنه، يف �أي وقت من �لأ و�إذ� ماعلمن������ا �

هنا و�حد من كل ثلثة بالغني وو�حد من 

كل خم�ص������ة �أطفال يعانون من م�صكلة نف�صية 

Bلي������ات وم������و�رد �لتدخل �ملبكر  ف������اإن تو�فر �

و�مللئ������م ميك������ن �أن تكون �أجن������ و�صيلة ملن 

حتول �مل�ص������كلت �إ¤ �Vصطر�بات متفاقمة. 

�صîا�������ش ل ي�صعون �إ¤  ولك������ن �لكثري من �لأ

دمات، حتى �ملتاحة  �حل�صول على هذه �

نه������م ل يري������دون �أن يو�صمو� باأنهم  منها، لأ

 .zأو }جمانني� zصى عقلينيVمر{

�صîا�������ش Ã������ا يف ذل������ك   بع�������ش �لأ

بع�ش �ملتعلمني يف جمتمعاتن������ا يح�صبون �أن 

أ�صكال �مل�ش ب�صبب  �لVصطر�ب هو �صكل من �

أو ه������و قدر مكتوب  قوى خارق������ة للطبيعة، �

خر  يتع������ني تقبله و�لتعاي�ش معه. و�لبع�ش �لأ

Ãا فيهم بع�ش حملة }�لدكتور�هz يعتقد �أن 

�ل�صî�������ش �لذي لديه �Vصط������ر�ب نف�صي هو 

�صî�ش ناق�ش خلقاً وديناً و�إن ما يحدث له 

هو جز�ء وفاق، لذ� فهو ل ي�صتح≤ �لتعاطف 

ولي�ش بحاجة للعلê، ف�صل عن �أن �لبع�ش 

خر ي¶������ن �أن �لVصطر�ب �لنف�صي يحدث  �لأ

 Ëصية وعد�îل�ص� zصعي������فV{ ش�îن �ل�ص لأ

ر�دة. وكل هوؤلء يزيدون، من حيث يدرون  �لإ

�صîا�ش �لذين لديهم  �أو ل يدرون، معاناة �لأ

�Vصط������ر�ب نف�صي و�أ�رشه������م و�أحبائهم، على 

�لرغم من �أن �لوقائ ت�صري �إ¤ �أن �لVصطر�ب 

خرى ميكن  �لنف�صي �صاأنه �صاأن �لعتللت �لأ

�أن يلح≤ باأي �إن�صان بغ�ش �لن¶ر عن �لعرق 

أو  أو �ملركز �لجتماعي � أو �لدي������ن � أو �لل������ون � �

�لقدرة �ملالية، �إذ ل يوج������د �إن�صان يف مناأى 

عنه �أو ميتلك ح�صانة موؤكدة Vصده.

ÖbGƒ©dGh ôjòëàdG

لقد دق هارمل بر�ندلند ناقو�ش �لتحذير، 

يف مقالة ن�رشها يف �لعام 998 وكان وقتها 
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 ،
6
مدي������ر� عاما ملن¶م������ة �ل�صح������ة �لعاملية

من تنام������ي م�صكلة �لVصطر�ب������ات �لنف�صية 

�صو�������ش، �إذ توق  ������اب على وجه � و�لكت

فيها �أن حتت������ل �لVصطر�بات �لنف�صية مكان 

�ل�ص������د�رة يف �لعت������للت �مل�صبب������ة للعéز 

disability على �مل�صت������وى �لعاملي وكان 
������اب وقت �صدور �ملقال������ة يحتل �ملرتبة  �لكت

�لر�بعة بني �لعتللت �مل�صببة للعéز. وقد 

�صب������اب �لتي دعته �إ¤ ذلك �لتوق  �ش �لأ

Ãا ياأتي:

 �إهم������ال �لVصط������ر�ب �لنف�صي وعدم 

�لن¶������ر �إ¤ �لVصطر�ب������ات �لنف�صية �ل�صائعة 

أنها �Vصطر�بات ميكن  اب و�لقل≤ على � �لكت

. �رشة و�ملéتم �أن توؤثر على �ل�صî�ش و�لأ

عم������ار، مما ي�صم   �رتف������ا معدل �لأ

�صîا�ش �لذين يعانون من  أع������د�د �لأ بتز�يد �

. ر �

3 كث������ري من �ملéتمع������ات �لتي �عتادت 

�صîا�ش �ملحتاجني  تقدË �لدعم و�لعون �إ¤ �لأ

�رشي������ة و�لجتماعية  و��رش �لأ من خ������لل �لأ

د م�صاعب متز�يدة يف ��صتمر�ر  �أ�صبحت 

رج������ ب�صبب  ه������ذ� �ملنح������ى وذلك عل������ى �لأ

توجه تلك �ملéتمع������ات �ملت�صار نحو �لتقانة 

�رشي و�لجتماعي  وتد�عي �صبكات �لدعم �لأ

ارية ��صتهلكية. كل هذه  وتبن������ي علقات 

�لعو�مل رÃ������ا تكون قد �صاع������دت وت�صاعد 

اب و�صو�ه من  على �لنت�صار �لوبائ������ي للكت

�لVصطر�بات �لنف�صية.

 �ت�ص������ا رقعة �حل������روب و�ل�رش�عات 

 ìصى ونزوVلد�خلية وما يت�صبب عنها من فو�

وتهéري �أعد�د غفرية من �لب�رش.

ويف در��ص������ة منف�صل������ة �أجرته������ا من¶مة 

�ل�صحة �لعاملي������ة تناولت فيها  بلد�، �صتة 

منها نامية وثمانية متقدمة، ون�رشت يف �لعام 

، وج������د، يف �ملعدل، �أن �أك من ن�صف 

�لVصطر�ب������ات �لنف�صية يف هذه �لبلد�ن هي 

�Vصطر�بات ب�صيطة، و�أن ن�صبة كبرية من هذه 

�لVصطر�ب������ات �إن مل تعال������ ميكن �أن تتحول 

�إ¤ �Vصطر�ب������ات متو�صطة �ل�ص������دة و�صديدة 

5  55  من  وم�صببة للعéز. وقد وجد �أن 

�صîا�ش �لذين لديهم �Vصطر�بات �صديدة  �لأ

يف �لبل������د�ن �ملتقدمة و76 � 85  يف �لبلد�ن 

قل تقدما ل يتلق������ون �أي علê خلل   �لأ

غر�Vش تلك  �صه������ر� �ل�صابقة على مقابلتهم لأ

�لدر��صة.

أو �لثلثة �ملاVصية حدث  وخلل �لعقدين �

تطور ه������ام يف فهمنا للVصط������ر�ب �لنف�صي 

أنه �أخذ  وحت�صن يف قدرتنا على علجه. كما �

يح¶ى باهتمام متز�يد، خ�صو�صاً، يف Vصوء 

 illness  zما �أ�صب يعر }بعبء �لعتلل

. �إذ �إن������ه ح������ث �ملعني������ني ب�صوؤون  burden
�ل�صحة على �إيلء موVصو �ل�صحة �لنف�صية، 
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Bث������ار �صحي������ة و�جتماعية  وم������ا يحدثه من �

و�قت�صادي������ة، �أهمية متز�ي������دة. وتلم�ش هذه 

همية مل يعد مقت�رش�ً على �لدول �ملتقدمة  �لأ

ب������ل تعد�ها �إ¤ �لعديد م������ن �لدول �لنامية. 

م������ر �لذي حفز من¶م������ة �ل�صحة �لعاملية  �لأ

على �تîاذ �صل�صلة من �ملبادر�ت، �بتد�أت يف 

�إجر�ء تقييم جديد ملعرفة وت�صîي�ش �مل�صائل 

�لهام������ة �ملتعلقة بال�صح������ة �لنف�صية و�ملوؤثرة 

على جو�نب حياة �لنا�ش كافة.

ونتيéة لتلك �ملبادر�ت، �أخذت �لتقارير 

�ل�صادرة عن من¶مة �ل�صحة �لعاملية تر�ج 

�لطرق �لت������ي كانت متبعة يف تقييم ما �لذي 

 êوما �لذي ميكن �أن يندر ،zيعنيه }�لعتلل

حتت هذ� �لعنو�ن. فبدلً من جمرد �لتاأكيد 

و�لÎكي������ز، مثًل، على �لوفي������ات �لتي ميكن 

مر�Vش  �لوقاية من حدوثها و�لتي ت�صببها �لأ

�لوفيات قبل  أي�ص������اً  �لنتقالية و�لتل������وث، و�

و�ن �لناجمة عن �أمر�Vش �لقلب و�ل�رشطان،  �لأ

�صل������وب �لتقليدي �لذي كان متبعاً  وح�صب �لأ

ملدة طويلة، فاإنها �أخذت تتفح�ش كذلك ما 

�أطلقت عليه عبء �لعتلل.

�صلوب �÷ديد يف �لتفح�ش يقوم  هذ� �لأ

أ�صا�ش �حت�صاب �صنو�ت �حلياة �ل�صحية  على �

�ل�صائع������ة نتيéة �لعéز ع������ن �لتمت بنوعية 

حي������اة طبيعية Ãعزل عن �حت�صاب �ل�صنو�ت 

و�ن. كما �إنه – �ل�صائعة نتيéة �لوفاة قبل �لأ

�صلوب �÷ديد– حّول، ب�صكل جاد، جمرى  �لأ

�لنقا�������ش حول ما �لذي يتع������ني على �حلالة 

أو تعنيه، وب�صوء ذلك  �ل�صحي������ة �أن تت�صمنه �

فاإن �÷د�ول �لتي كانت تت�صدرها يف �لعادة 

مر�V������ش �لنتقالية و�ص������وء �لتغذية، �أخذ  �لأ

ي¶ه������ر فيها، وعلى نح������و مت�صاعد يف �صلم 

همي������ة، �لعéز عن �لتمت������ بنوعية حياة  �لأ

طبيعية و�لناجم عن �لVصطر�بات �لنف�صية. 

فقد بين������ت �÷د�ول �÷دي������دة �ملرفقة 

ة  بتقارير �ملن¶مة، �أن م������ا جممله  بامل

مما ي�صمى ب�صن������و�ت �حلياة �ل�صائعة نتيéة 

�لعéز وfiاولة �لتكيف له ميكن �إرجاعه �إ¤ 

ة من  5 بامل �حل������الت �لطبنف�صي������ة، و�أن 

أو �Bخر،  هذه �حلالت ذ�ت علقة، على نحو �

اب  ������اب. �إذ بينت �لتقاري������ر باأن �لكت بالكت

�صباب �لرئي�صي������ة للعéز على  و�حد م������ن �لأ

�مل�صتوى �لعاملي خلل عقد �لت�صعينيات. و�أن 

�لتوقع������ات ت�صري �إ¤ �إمكاني������ة ت�صاعد ن�صب 

هذ� �لعéز يف �لعق������ود �للحقة، يف �لدول 

�ملتقدمة و�لنامية على �ل�صو�ء.

ة  لقد كانت تلك �إح������دى �لنتائ �ملفاج

ل�صتîد�م }مقيا�ش ع������بء �لعتللz، �لذي 

�أدم �ل�صنو�ت �ل�صائعة ب�صبب نوعية �حلياة 

ة بال�صنو�ت �ل�صائعة ب�صبب �لوفاة قبل  �لردي

و�ن. �إذ ب�صب������ب fiدودية ع������دد �لوفيات  �لأ

�لناجمة عن �حل������الت �لطبنف�صية باملقارنة 
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مر�Vش �لنتقالي������ة، على �صبيل �ملثال،  م �لأ

فاإن تلك �حل������الت مل تكن حت¶ى بالهتمام 

�لذي ت�صتحقه قب������ل ��صتîد�م مقيا�ش عبء 

مر �لذي �أدى �إ¤ �أن ين¶ر �إ¤  �لعت������لل، �لأ

ة للحياة وكاأنها معادلة للموت  �لنوعية �لردي

و�ن. قبل �لأ

عل������ى �أن عبء �لعت������لل ل يقا�ش فق 

ب�صن������و�ت �حلياة �ل�صحي������ة �ل�صائعة، ولكن، 

أي�صاً، بالكلفة �لقت�صادية �ملتمثلة ب�صاعات  �

أي������ام �لعم������ل �ل�صائع������ة ف�ص������ًل عن كلف  و�

�لع������لê. ففي بريطانيا، عل������ى �صبيل �ملثال، 

كلف �لعبء �لقت�صادي للحالت �لطبنف�صية 

6 بليون دولر  أك م������ن  يف �لعام 999 �

أي������ام �لعمل  أ�صا�ش � �صنوي������اً fi�صوب������ة عل������ى �

9 مليون يوم  �ل�صائع������ة و�لبالغة قر�ب������ة 

عمل Vصائ������ �صنويا نتيéة �لتغيب عن �لعمل 

�أو �حل�صور غري �لفعال، و�ل�صياعات �لنوعية 

للمنتوجات، ف�صًل ع������ن تكاليف �لعلجات 

�لطبية و�لجتماعية.

أم������ا يف جمتمعاتنا فاإن ع������بء �لعتلل  �

�ملتعل≤ باحل������الت �لطبنف�صية ياأخذ، ح�صب 

أ�ص������د وقعاً،  �عتقادن������ا، منحن������ًى رÃا يكون �

أكان م������ا يتعل≤ منه ب�صنو�ت �حلياة �ل�صحية  �

أم بالكل������ف �لقت�صادية �لباه¶ة  �ل�صائع������ة �

�صîا�������ش �لذي������ن يعانون  ن �لأ �مله������دورة. لأ

ابية على وجه  من ح������الت طبنف�صي������ة –�كت

ل ين�صدون �لع������ون �لعلجي  �صو�������ش–  �

�أ�صريي  �ملنا�صب فيم�ص������ون �صنو�ت طويل������ة 

يف������ي �ل¶اهر منه  �لعé������ز �حليات������ي و�لو

. وب�صبب كون �حل������الت �لطبنف�صية  و�ملقن������

لدين������ا تاأخذ م¶اه������ر �صتى م������ن �ل�صكاوى 

�لبدني������ة، ف������ان غالبية �لذي������ن يعانون منها 

اط  يلé������وؤون، يف �لع������ادة، �إ¤ �مل������كان �

������اً �إVصافياً  طلباً للع������ون، م�صكلني بذلك عب

ية �ملحدودة  على �لك������و�در �لطبي������ة و�ملîت

مكاني������ات �أ�صًل، �إVصاف������ة �إ¤ ��صتهلكهم  �لإ

دوي������ة وم�صتح�رش�ت ومعد�ت طبية ل نف  لأ

لهم فيها ويحرم������ون منها، يف ذلك، من هم 

باأم�ّش �حلاجة لها. 

وتلî�ش من¶مة �ل�صحة �لعاملية ن¶رتها 

�إ¤ مع�صل������ة �لVصط������ر�ب �لنف�صي يف ن�رشة 

�أ�صدرتها يف ت�رشين �أول 9 بعنو�ن }ع�رش 

حقائ≤ تî�������ش �لVصط������ر�ب �لنف�صيz جاء 

فيها ما ياأتي: 

�لVصطر�ب������ات  ن�ص������ف  ح������و�   

أ قبل عمر  �صنة وحو�   �لنف�صية تبد�

م������ن جمي �أطفال ومر�هقي �لعامل على وجه 

�لتقدير لديهم �Vصطر�ب نف�صي �أو م�صكلت 

نف�صية وه������ذ� �أمر ينطب≤ عل������ى �ملéتمعات 

و�لثقافات كافة، ولك������ن �÷دير بامللح¶ة 

�أن �ملéتمع������ات �لتي لديه������ا �أعلى ن�صبة من 

�صîا�ش دون عمر 9 �صنة هي �ملéتمعات  �لأ
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ك فق������ر�ً. ومع¶م �لبلد�ن ذ�ت �ملد�خيل  �لأ

�ملتو�صط������ة و�ملتدنية لديها طبيب و�حد لكل 

  مليني �صî�ش، متî�ص�ش يف طبنف�ش 

طفال. �لأ

������اب يت�صف ب�صع������ور م�صتد�م   �لكت

باحل������زن وفق������د�ن �لهتمام و�لق������درة على 

�ل�صتمت������ا ف�ص������ل ع������ن �أعر�V������ش نف�صية 

و�صلوكية وج�صمانية �أخ������رى. وياأتي باملرتبة 

عاقة  �صب������اب �مل�صببة للإ و¤ يف قائمة �لأ �لأ

على �مل�صتوى �لعاملي.

8 �ألف �إن�صان  3 هن������ا يف �ملعدل 

يتوف������ون �نتح������ار� كل ع������ام، 86  منهم يف 

ة.  �لبلد�ن ذ�ت �ملد�خي������ل �ملتو�صطة و�لو�ط

ومع¶م �ملتوفني �نتح������ار� تق �أعمارهم بني 

5 و �صنة �أي يف ذروة �ل�صن �ملنتéة.

 �حلروب و�لكو�رث لها وق كبري على 

�رتفا معدل �لVصطر�بات �لنف�صية.

5 �لVصطر�ب������ات �لنف�صي������ة من عو�مل 

مر�V������ش �لنتقالية  ط������ورة يف �لتقا• �لأ �

وغ������ري �لنتقالي������ة، وميكنه������ا �أن ت�صاهم يف 

�صابات �÷�صمية �لرVصّية �ملق�صودة وغري  �لإ

�ملق�صودة.

6 �لو�صمة و�لتمييز �لذي يتعرVش لهما 

�صîا�������ش �لذين لديه������م �Vصطر�ب نف�صي  �لأ

و�أ�رشه������م حت������ول دون �صعيه������م نح������و طلب 

�حل�صول على �لرعاية �لنف�صية و�لعلجية.

7 غالب������اً م������ا يت������م �نته������ا �حلقوق 

�صîا�ش �لذين لديهم �Vصطر�ب  ن�صانية للأ �لإ

نف�صي ب�ص������كل تلقائي يف مع¶م �لبلد�ن، Ãا 

يف ذل������ك تقييد �حلرية و�لع������زل و�حلرمان 

�صا�صية و�قتحام  أب�ص �لحتياج������ات �لأ من �

خ�صو�صياتهم. ول ميتلك �صوى عدد fiدود 

من �لبلد�ن قو�نني ملئم������ة حلماية حقوق 

�صîا�ش �لذين لديه������م �Vصطر�ب نف�صي،  �لأ

عل������ى �لرغم من �لتو�صي������ات �لتي �أ�صدرتها 

ة �لعامة للأ �ملتحدة ومن¶مة  كل من �لهي

�صو�ش.  �ل�صحة �لعاملية بهذ� �

8 هن������ا عدم م�صاو�ة يف توRي �ملو�رد 

ا�صة بال�صحة �لنف�صية  �لب�رشية �ملاه������رة �

على �صعيد عاملي. �إذ �إن هنا نق�ش كبري يف 

طباء �لنف�صاني������ني و�ملمرVصني �لنف�صانيني  �لأ

و�ل�صايكولوجي������ني و�لعاملني يف جمال �لدعم 

�لنف�صي � �لجتماعي يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخول 

ة و�ملتو�صطة، وهذ� ي�صكل عائقاً رئي�صاً  �لو�ط

�صîا�ش �لذين  �أمام تقدË �لدعم و�لعلê للأ

لديهم م�صكلت و�Vصطر�بات نف�صية يف تلك 

�لبلد�ن.

دمات  9 يو�ج������ه توف������ري وحت�ص������ني �

يف جمال �ل�صح������ة �لنف�صي������ة خم�صة عو�ئ≤ 

�ش �حلاجة �إ¤ تîطيها: غياب  مفتاحي������ة 

�ل�صح������ة �لنف�صية عن بر�م �ل�صحة �لعامة 

وما يÎتب على ذلك من غياب للتî�صي�صات 
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�ملالية جزئياً �أحيان������اً وكلياًً غالباً، و�لتن¶يم 

�لر�هن للîدمات �ل�صحية �لنف�صية �ملفتقر 

�إ¤ �لكف������اءة، خ�صو�صا �لعéز عن دجمها يف 

ولية، و�لنق�ش  خدمات �لرعاية �ل�صحية �لأ

�حلاد يف �مل������و�رد �لب�رشية، وغياب �لقياد�ت 

�ملوؤثرة يف جمال �ل�صحة �لنف�صية.

ملا تقدم حتتاê �حلكومات و�ملانحون   

و�ملن¶مات �ملمثلة للعاملني يف جمال �ل�صحة 

�صîا�ش �لذين لديهم �Vصطر�ب  �لنف�صية، و�لأ

نف�صي و�أ�رشه������م �لعم������ل مت�صامنني بهد 

توفري خدم������ات �لرعاية �ل�صحي������ة �لنف�صية 

�لكفوءة وتî�صي�صاتها �ملالية �ملطلوبة و�لتي 

أو بالقيا�ش لباق������ي �مل�صكلت  هي ن�صبي������ا، �

�ل�صحية، لي�صت كبرية، �إذ تبل دولرين لكل 

ن�صمة �صكانية و�حدة �صنوياً يف �لبلد�ن ذ�ت 

ة و3  دولر�ت يف �لبلد�ن  �ملد�خيل �لو�ط

ذ�ت �ملد�خيل �ملتو�صطة.
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يف ختام مقالته يطرì بر�ندلند ت�صاوؤلني، 

ول م������ا �لذي ميكن عمل������ه؟ ويéيب عنه  �لأ

قائ������ًل: }من �ملثري للده�ص������ة �إن هنا بع�ش 

�ملد�خلت �لب�صيطة و�لرخي�صة ن�صبيا على 

نحو غري متوق �لتîلف �لعقلي، على �صبيل 

ك  �ملثال، �لذي هو و�حد من �لVصطر�بات �لأ

�نت�ص������ار�ً يف �لبلد�ن �لنامية، ميكن �حلد من 

�نت�صاره باإVصافة �ليود �إ¤ مل �لطعام بكلفة 

جنابية ورعاية  متدنية، وحت�صني �ل�صحة �لإ

�حلو�مل. ف�صل عن �أن بع�ش �لVصطر�بات 

هورها يف  �رشي ميكن تقليل  ذ�ت �لر�ش �لأ

جيال �للحقة بتéن������ب �لتز�وê �لد�خلي  �لأ

كلما كان ذلك ممكن������اzً. �أما �لت�صاوؤل �لثاين 

ف������كان ملاذ� ل يتم تق������دË �لعناية بالو�صائل 

أنها ميكن �أن تكون متاحة وموؤثرة؟  �لتي ثبت �

�صبقية  �صباب ه������ي �لأ ويéي������ب قائ������ل: }�لأ

�ملتاأخرة ب�صورة عام������ة �لتي تعطى لل�صحة 

دم������ات  �لنف�صي������ة و�لتن¶ي������م �لتقلي������دي 

�ل�صح������ة �لنف�صي������ة �ل������ذي يق�رشه������ا على 

مر�Vش �لعقليةz �لكبرية، مثل  موؤ�ص�ص������ات }�لأ

�مل�صت�صفيات �لتي ت�صب������ه، يف بع�ش �لوجوه، 

موؤ�ص�ص������ات عزل �÷ذ�م �لغاب������رة و�لتطبي≤ 

أثبتت  �ملفتق������ر �إ¤ �لكفاءة لل�صياق������ات �لتي �

جناحه������ا، ب�صبب �لفتقار �إ¤ �لوعي بها بني 

�لعامل������ني يف �ل�صحة و�ملîططني ل�صيا�صتها 

أو  دمات � ويل � أو ب�صبب فقر تن¶ي������م و �

أو �لفتقار �إ¤  �لعéز ع������ن تاأمني �لنوعي������ة �

�أدوية ع������لê �لVصطر�بات �لنف�صية. وهنا 

طبعا �لو�صمة �مللت�صقة بالVصطر�ب �لنف�صي 

�صîا�ش  و�لتي كث������ري�ً ما تثب من عزمية �لأ

�لذين يعانون م������ن طلب �لعلê و�لتي ميكن 

أي�صاً �أن حتد من ��صتعد�د مقدمي �لرعاية  �

ين  Bل�صحي������ة �لنف�صي������ة للتدخ������ل. و�حلل �ل�
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و�ملبا�رش و�ملمكن و�لذي ل مفر منة للحد من 

تفاقم م�صكلت �ل�صح������ة �لنف�صية يكمن يف 

 ìو�فتتا zش �لعقليةV�مر �إلغاء }موؤ�ص�صات �لأ

�صعب للطب �لنف�صي يف �مل�صت�صفيات �لعامة 

ارجي������ة ودم������ �لرعاية  ويف عياد�ته������ا �

�ل�صحية �لنف�صية بîدمات �لرعاية �ل�صحية 

ولي������ة مما يي�رش على �لذين لديهم متاعب  �لأ

نف�صي������ة �ملر�جع������ة و�حل�صول عل������ى �لعون 

�لعلجي �مللئم وتاأمني ��صتمر�رية ومتابعة 

�لع������لê �للذي������ن ل غنى عنهم������ا للمعا÷ة 

�لكافية و�لكفوءة. 
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أنه �أم�صى  �صا�صي������ة و�لقدمية.. غري � �صلمية �لأ على �لرغ������م من هويته �لإ

م هائل صم هائل صم هائل  صلعامل لوقوعه يف خ�صلعامل لوقوعه يف خ� هرة يف صهرة يف صهرة يف � صت �صت � أك �لعمار� يف �لوق������ت �حلاVرش من �

ى غدصى غدصى غد� من  صق�صق� لجهات ولجهات ول�صتهد� وج������وده كامًل.. و�أعتق������د �أن �لأ م������ن �ملو�

إتغال عليه������ا وبكثافة �إتغال عليه������ا وبكثافة �إعلمية.. فهو  تغال عليه������ا وبكثافة �صتغال عليه������ا وبكثافة �ص ص�ص� وR�ت �لعربية �لتي ميكن �ل ���Rو ���Rو �� �ل����ل��� د صد صد � ص�ص� أ �

دصدصد�مية  صل�صل� رش��صت�رش��صت�رش�قي Ã�صتوياته � ور صور صور �لثقايف �لغربي �ل صحل�صحل� كي������ان موجود يف �

�صلمي Ã�صتوياته: ور صور صور �لثقايف �لعربي و�لإ صحل�صحل� و�لهادئة.. وموجود كذلك يف �

�لتاريîية و�حلاVرشة..

. ájQƒس�  »Hر©dG çGÎdG ‘ áãاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁❁

ò

á¡LGƒŸG ‘ IQعما
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❁



IQÉ ‘ اƒŸاL¡ةIQÉª ‘ اƒŸاL¡ةIQÉª ‘ اƒŸاL¡ة YªYª

61 2010ول  2010ول  2010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

≈°üb C’G óé°’G óé°’G óé ùª∏d Ê°ùª∏d Ê° B Gô≤dG ≈æ©ŸGGô≤dG ≈æ©ŸGG

���ص������م م������كان ورد يف �لق������ر���ص������م م������كان ورد يف �لق������ر�Bن �لكرË يف 

�ء }�صبحان �لذي رش�ء }�صبحان �لذي رش�ء }�صبحان �لذي �أ�رشى  رش��رش�� ������ ���������� إفاحتة �صورة �لإفاحتة �صورة �لإ

بعبده ليًل م������ن �مل�صéد �حلر�م �إ¤ �مل�صéد 

Bياتنا  يه من � يه من صى �ل������ذي باركنا حوله ل يه من صى �ل������ذي باركنا حوله ل ى �ل������ذي باركنا حوله ل صق�صق� �لأ

ري��ري��ريz ويف �لتفا�صري  ������ �������� ���ص���ص صن������ه ه������و �ل�صمي������ �لب�صن������ه ه������و �ل�صمي������ �لب� �إ

بعد  ى هو �لصى هو �لصى هو �لأ صق�صق� �لكل�صيكية: �أن معن������ى �لأ

�صلم  إ بني م�صاجد �لإ بني م�صاجد �لإ بعد مقارنًة ود �لصود �لصود �لأ صو�ملق�صو�ملق�

�لثلثة �أي �إنه بعي������د عن مكة و�ملدينة على 

..و�إن������ه كان يعر ببيت �ملقد�ش قبل  إرج ..و إرج
�لأ

Bنية له.. وقد ورد ذلك يف  �نزول �لت�صمية �لقر�نزول �لت�صمية �لقر�

�رش�ء �ل������ذي ورد عند �بن حنبل.. إحديث �لإحديث �لإ

وكانت منطقة �لقد�ش تعر يف ذلك �لوقت 

.. �إيلياء با�صم 

�������ش من �مل�صéد  �������ش�رشي بالنبي fiمد  ش�رشي بالنبي fiمد  �أ

لى �لنبي صلى �لنبي صلى �لنبي  صى وفيه �صى وفيه � ى وفيه �صى وفيه �ص صق�صق� إ�حلر�م �إ¤ �مل�صéد �لأ ��حلر�م �إ�حلر�م 

إنبياء ومنه عرê �إ¤ �ل�صماء.. ويف   êإنبياء ومنه عر
�إمام������اً بالأ

لة.. وقد صلة.. وقد صلة.. وقد  ص������ت عليه �ل�ص������ت عليه �ل� ������ت عليه �ل�ص������ت عليه �ل�ص Vص�ل�صماء �لعليا فرVص�ل�صماء �لعليا فر

يل ليلة صيل ليلة صيل ليلة  صف تفا�صف تفا� ف تفا�صف تفا�ص صن �لكرË و�صن �لكرË و� B �جاء يف �لق������ر�جاء يف �لق������ر�

إ�رش�ء و�ملعر�ê: يف �صورتي �لإ�رش�ء و�ملعر�ê: يف �صورتي �ل�رش�ء و�لنéم. �لإ

�رش�ء قد حددت �مل�صار  ن كانت فاحتة �لإ ول

.. ف������اإن �صورة �لنéم  .. ف������ا�رش�ء ا�رش�ء �ل �لإي  إي  أ ������ي ص������ي ص������ي � VصرVصر �لأ

شدها�شدها�ش و�أغدقت علينا  إخذتن������ا يف �لعلى و�لإخذتن������ا يف �لعلى و�لإ أ �

ا يا ياأخذ بحو��ش  يفاصيفاصيفاً ص وتو�ص وتو� mوجمالي������ات mروعات

ن�صان �إ¤ ما فوق حدودها..  �لإ

ق�صى هو �ل�صم �لعربي  �إذ�ً، �مل�صé������د �لأ

�لقر�Bين لهذ� �مل������كان �ل�صÎ�تيéي �ملهم يف 

�صمال �÷زي������رة �لعربية وجنوب������ي �ل�صام.. 

و� عن  مويون يف دم�ص≤ ع وحني �أVصحى �لأ

مكان �صا�ص������ بتé�صيد معماري ثم باBخر.. 

������اً �إ¤ Rخم من  ������اً ف�صي وحتول �مل������كان �صي

�لعمار�ت حملت رمزي������ات �حل�صور �لنبوي 

ق�صى  �إ¤ �أرVش �لقد�ش و�إ¤ �صماو�تها..فالأ

على  ف≤ �لأ �لأ رVش �ت�صل م   مكان من �لأ

.. }م������ا R� �لب�رش وما  �صدرة �ملنتهى وم������ 

 ..zى Bيات رب������ه �لك طغى  لق������د ر�أى من �

ت بالرمزية  جغر�فية ومكان وعم������ارة �متلأ

بعاد.. ك �ت�صاعاً يف كل �لأ لتع عن �لأ

وبالفع������ل.. وعل������ى �لرغم م������ن �لعروبة 

�لقدمية جد�ً لبيت �ملقد�������ش.. فاليبو�صيون 

و�لكنعاني������ون هم من �لقبائ������ل �لتي قدمت 

من �صبه �÷زيرة �لعربية.. فاإنه ومنذ �لفت 

�صلم������ي للقد�ش ��صتوطنت مدينة �لقد�ش  �لإ

أكنافها قبائل عربية.. وقد كرر هذه �لعملية  و�

لحقاً �صلì �لدين بعيد فتحه �ملدينة وذلك 

تاأكي������د�ً تاريîياً م�صتم������ر�ً لنتمائها �لو��ص 

�صلمي.. �لعربي و�لإ

≈°üb C’G óé°ùŸG (»°Só≤dG Ωô◊G)

ق�ص������ى ��صم �أطل������≤ منذ  �مل�صé������د �لأ

موي على �ملنطقة �ملحاطة بال�صور  �لعهد �لأ

�مل�صتطيل �لو�قع������ة يف جنوبي �رشق �لقد�ش 



IQÉ ‘ اƒŸاL¡ةIQÉª ‘ اƒŸاL¡ةIQÉª ‘ اƒŸاL¡ة YªYª

2010ول  2010ول  622010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

�لقدمي������ة �مل�ص������ورة.. م�صاحة ه������ذه �ملنطقة 

ق�ص������ى  ������اً وفي������ه: �مل�صé������د �لأ  دو

بتé�صيده �ملعماري وقبة �ل�صîرة وعدد كبري 

تني..  من �لتكوينات �ملعمارية تقارب �مل

وهو �صاحة على �صكل م�صل غري منت¶م. 

3م ويف  م ويف �ل�صم������ال  8 يف �÷ن������وب 

م. ت�صكل هذه  6 م ويف �ل�رشق  9 �لغرب 

�مل�صاحة �صد�ش م�صاح������ة �لقد�ش �لقدمية.. 

وهذه �مل�صاحة مل تتغري منذ وVص �مل�صéد �أول 

مرة كمكان لل�صلة.. وهذ� ما مل يتحق≤ حتى 

يف �مل�صéد �حل������ر�م و�مل�صéد �لنبوي �للذين 

” تو�صيعهما عدد�ً من �ملر�ت.

�صلمي ع������ام 5 ه�      م������ �لفت������ �لإ

طاب �÷ام �لقبلي  636م بنى عمر بن �

ق�صى.. ويف عهد �لدولة  كنو�ة للم�صé������د �لأ

موي������ة بنيت قبة �ل�صî������رة كما �أعيد بناء  �لأ

�÷ام������ �لقبلي وه������ذ� كله ” ب������ني �صنتي 

7م وليت�صكل بعدها  96ه������� 685م 5 66

. ق�صى ب�صكله �حلا �مل�صéد �لأ

يحي باحل������رم �صور ي�ص������Î من جهة 

�ل�������رشق م �ص������ور �ملدينة.. وتعت������ منطقة 

ق�صى م�صéد�ً  أو �مل�صéد �لأ �حلرم �ل�رشيف �

كلها.    

وع �لتاريخ ومنذ بد�ية �لن�صف �لثاين 

ول �فتت������ �إ¤ هذه  من �لق������رن �لهéري �لأ

أ�صماء  بو�ب حمل������ت � �ل�صاح������ة عدد م������ن �لأ

�صه������رية منها ما �أغل≤ لكنه م������ا R�ل م�صهود�ً 

ومنه������ا ما مل يعد موجود�ً،  ففي �ل�رشق  باب 

�لرحمة ويف �÷نوب: �لباب �ملنفرد و�لباب 

بو�ب  �مل������زدوê و�لباب �لثلثي وه������ي من �لأ

بو�ب �لتي ما تز�ل مفتوحة  �ملغلقة.. و�أما �لأ

فه������ي ع�رشة، منها يف �لغ������رب: باب �ملغاربة 

باب �ملتوVصاأ باب �ل�صل�صلة  ب������اب �لنبي

ب������اب �لقطانني، ويف �ل�صمال:  باب �ملطهرة

نبي������اء. وللم�صéد  باب �رش �لأ ب������اب �لعتم

أرب ماBذن وقد  �حلرم �لقد�ص������ي � ق�صى  �لأ

بو�ب وذلك  بنيت على �صور �حلرم عن������د �لأ

�إثبات قدË عل������ى �أن �صاحة �حلرم جميعها 

ت م�صéد�ً. �عت

 ó```é°ùŸG ‘ …QÉ```ª©e ø```jƒµJ É```àÄe

≈°üb C’G

تان بني: م�صاجد وقباب  وهي ح������و� م

Bبار  أروق������ة وfiاري������ب ومناب������ر وم������اBذن و� و�

ق�صى  �مل�صéد �لأ أ�صبلة: �÷ام������ �لقبلي  و�

  م�صé������د قبة �ل�صîرة �مل�صلى �ملرو�ين 

�ق.. و�صو نركز هنا على م�صéد  حائ �ل

�مل�صéد  قب������ة �ل�صî������رة و�÷ام �لقبل������ي 

. ق�صى �لأ

 Iôî°üdG áÑb óé°ùe 

ق�صى،   يق هذ� �مل�صéد �صما �صاحة �لأ

ارجي������ة ت�صكل مثمن������اً ت�صقفه  و�جهات������ه �

أ�صه������ر قب������ة ذهبي������ة يف �لع������امل.. وهي قبة  �
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ق�صى  �مل�صéد  �صاحة �لأ �مل�صéد كله 

..وه������ي �أقدم قب������ة بنيت بعد  ق�صى �لأ

�صلم.. بناه������ا عبد �مللك بن  ه������ور �لإ

69م فوق  7ه������� 688 68 مرو�ن 

م وعرVصها  طوله������ا 8  ê�رة �ملعرîص�

. م م و�أعلى نقطة فيها 5،

يعتق������د �لعام������ة �أن �ل�صîرة معلقة 

 ً�Rبرو R أنها ت رVش غري � بني �ل�صماء و�لأ

 Ëر�ب قدfi صدي������د�ً وحتتها مغارة بها�

نبياء.يحي بال�صîرة  ي�صمى م�صلى �لأ

�ص������ب �ملع�ص������≤ وهو من  �صي������اê من �

ديد�ت �ل�صلط������ان �لنا�رش fiمد بن 

7ه�. قلوون 5

أرب������ دعامات  يحي������ بال�صî������رة �

حéري������ة مك�ص������وة بالرخ������ام بينها  

عمود�ً رخامي������اً حتمل 6 عقد�ً حتمل 

رقبة ��صطو�نية ثم �لقبة.

 á```Ñb ó```é°ùŸ  á```jQÉª©ŸG ö```UÉæ©dG 

 Iôî°üdG

حتي بال�صîرة د�ئ������رة تت�صكل من  

أرب دعائ������م حéري������ة م�صتطيلة،  عم������ود�ً و�

، �رتفاعها 3م مك�صوة بالرخام  مقطعها مرب

بي�������ش �ملع������رق.. يتلو ه������ذه �لد�ئرة من  �لأ

ول  عم������دة و�لدعائم �ل������رو�ق �مل�صتدير �لأ �لأ

، ثم جد�ر د�خلي مثمن  م ، وعرVصه 

8 دعائم وه������ي ��صطو�نات  يت�ص������كل م������ن 

ملب�ص������ة بالرخام تق يف روؤو�������ش �ملثمن يق 

لو�ن.. بني كل  تلفة �لأ بينها  6 عمود�ً  

.. طول Vصل  عمودي������ن ��صطو�نة على �لتو�

م وقطره  5،7 هذ� �ملثم������ن �لد�خل������ي  

عم������دة و�لدعائم  . يعل������و مثم������ن �لأ م

�ل�صاب������≤  قنط������رة ي�ص������ل بينها دعائم 

خ�صبي������ة. يلي �ملثمن �ل�صاب������≤ رو�ق م�صتدير 

م  �أخري�ً: �÷د�ر �ملثمن  ،63 Bخ������ر عرVصه  �

م وقطره  ،69 ارج������ي طول Vصلع������ه  �
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م وهذ�  5م و�رتفا هذ� �÷د�ر  ،

�÷د�ر ي�صكل و�جهات �لبناء وهو عبارة عن 

9،5م يحي بها  جدر�ن حéرية �رتفاعها 

م  ،6 على جد�ر �صات������ر �رتفاعه  من �لأ

يف كل ج������د�ر من �÷������در�ن �لثمانية �صبعة 

ويفات تعلوها نو�ف������ذ Rجاجية عد� �Bخر 

ويفني. 

عمدة     يعل������و �لد�ئ������رة �ل�صابقة م������ن �لأ

6 قنط������رة ن�ص������ف د�ئرية،  و�لدعائ������م 

وتعلو �لقناطر رقبة �لقب������ة وهي ��صطو�نية 

6 نافذة  ويف �أق�ص������ى هذه �لرقبة تنفت 

Rجاجي������ة مذهب������ة  وفوقها �لقب������ة وقطرها 

35،3م عن م�صتوى  م.. �رتفا �لقبة  ،

�لÎبة..
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    قب������ة �ل�صîرة ه������ي �أول قبة بنيت يف 

�صب بينهما  �صلم، وه������ي قبتان م������ن � �لإ

�إن�صائية  يف������ة  �لف������ر� و .. وله������ذ�  ف������ر�

ن�صائية فقد �صاعد  و�أخ������رى جمالية، و�أما �لإ

هذ� �لف������ر� يف تîفيف �ل������وRن وتîفي�ش 

عم������دة و�لدعائم  �لق������وى �ل�صاغطة على �لأ

�صيماً  �صا�ص������ات.. كم������ا �أعطى �لقب������ة  و�لأ

و�ت�صاعاً.. �لفر� بني �لقبتني fi�صو باللباد 

للتîفيف م������ن �صدة ح������ر�رة �ل�صيف.. من 

ارê �صفحت �لقبة ب�صفائ من �لر�صا�ش  �

تعلوه������ا �صفائ������ نحا�صية مذهب������ة عددها 

 ل������وmì من �لنحا�ش �ملذهب.. ولها 

ي������≤ و�لنعكا�ش  دور جم������ا يف �إعطاء �ل

�ل�صوئي.. وله������ذه �ل�صفائ �ملذهبة دور يف 

أ�صعة وحر�رة �ل�صم�ش وبالتا تîفيف  عك�ش �

تاأثري ق�صاوة �ل�صيف. �أما من �لد�خل فزينت 

�صب �ملنقو�ش و�ملل������ون وبكتابات  �لقب������ة با

. Bية �لكر�صي � Bنية با �لن�صîي  قر�

أبو�ب  أربع������ة � مل�صé������د قب������ة �ل�صî������رة �

وم�صنوع������ة  مزدوج������ة  وه������ي  متعام������دة.. 

�صب �مل�صف������ بالر�صا�������ش، �صكلها  م������ن �

م تعلوه������ا عقود  ،6  ،3 م�صتطي������ل 

ب������و�ب م¶لة على  ن�ص������ف د�ئرية، يتقدم �لأ

أك  �.. م  ،5 �صكل قبوة ��صطو�نية عرVصها 

�مل¶لت هي �لتي تعلو �لباب �÷نوبي طولها 

م fiمولة على ثمانية �أعمدة. �أما  5،65

ب������و�ب فهي: �لب������اب �ل�رشقي يقابل  هذه �لأ

قب������ة �ل�صل�صلة و�لب������اب �لغرب������ي يقابل باب 

�لقطانني، و�لباب �ل�صما و�لباب �÷نوبي 

ق�صى. يو�جه �مل�صéد �لأ

 øØdG ‘ Ωób C’G á```«aôNõdG á```°SQóŸG
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تت�صكل �لزخرفة يف م�صéد قبة �ل�صîرة 

أ�صا�صي������ني: �لرخام و�لف�صيف�صاء،  من �صكلني �

ق�صام �ل�صفلية  ك�ص������اء �لأ و��صتîدم �لرخام لإ

م������ن �÷در�ن د�خ������ًل وخارج������اً ويوجد يف 

عم������دة.. �لرخ������ام يف  عق������ود �لقناط������ر و�لأ
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�لقب������ة ماR�ل على حاله كم������ا نفذ يف �لعهد 

ول  موي.. �أما �لف�صيف�صاء فهي �لت�صكيل �لأ �لأ

�صلمية.. تتكون من  يف �لعمارة �لعربي������ة �لإ

�أجز�ء دقيقة من �لزجاê و�حلéر و�ل�صد 

Rرق..  خ�������رش و�لأ ألو�نه������ا بني �لأ تر�وح������ت �

جز�ء  أل������و�ن �أخ������رى.. بع�ش من ه������ذه �لأ و�

مذه������ب �أو مف�ص�ش ر�صف������ت لت�صكل وردة 

جز�ء �لعليا  أو نîل������ة.. تغطي �لف�صيف�صاء �لأ �

من �÷در�ن د�خًل وخارجاً وباطن �لقبة.. 

ونز �ملذه������ب فت�صكل  أو �ل أم������ا �لنحا�������ش � �

�صبية.. وهذه  ب������و�ب و�÷�صور � تغطية للأ

أو تغطيها  �ل�صفائ������ قد تكون بل Rخرف������ة �

ات  أل�صق������ت جزي � .. �لنقو�������ش و�لزخ������ار

�لف�صيف�ص������اء عل������ى خلفية ج�صي������ة.. وجود 

�لف�صيف�ص������اء �أغدق ن������ور�ً منعك�صاً من �Bل 

�لنéوم �لدقيقة يف �صماء �لقبة و�أطر�فها.

�لزخرفة  وجند نوع������اً Rخرفياً �Bخر هو 

�صبية وقد نفذت بو�صاطة �حلفر وتوجد  �

يف �صقف �لرو�قني من �لد�خل..وجند كذلك 

ونز �لتي نفذت بو�صاطة �لطرق  Rخرفة �ل

ونز �لتي تغطي  كم������ا يف Rخار �صفائ �ل

عمدة. �صبية بني �لأ �لرو�ب �

�صلم  و¤ يف �لإ باعتبارها �لزخرف������ة �لأ

و¤  فقد خرجت من وحيه و�صكلت �ملدر�صة �لأ

يف ذل������ك.كان يف هذه �لزخرف������ة: �لعنا�رش 

أكانتا�ش  أ�صéار نîيل وRيتون و�أور�ق � �لنباتية: �

وورقة وثمر �لعنب وثمرة �ل�صنوبر و�لرمان 

و�أور�ق لوRي������ة مركبة.. وري������د�ت.. كوؤو�ش..

ردت من  مزهري������ات.. وكل هذه �لعنا�رش 

حالتها �لطبيعية و�نتقل������ت لتكون موVصوعاً 

�صé������ار ت�صكيلت  فنياً.. فح������ول �صيقان �لأ

�صé������ار تîرê عن  هند�صي������ة.. �أغ�ص������ان �لأ

طبيعتها لتن�صا يف ت�صاب������ك هند�صي ي�صري 

�صéار  اً نحو �لتéريد.. جذو �لأ ������اً ف�صي �صي

أ�صية..حت������ى  ر� م�صتطي������لت  أ�ص������كال  � له������ا 

ورق������ة �لعنب وج������دت طريق������اً �إ¤ �لتéريد 

و�لتحوير.

و¤ بع�ش  ونلحß على هذه �لزخرفة �لأ

�صو�صيات منها: �لتنو وعدم  �ل�صمات و�

�لتك������ر�ر يف �ل�صي �لزخرفية. وقد �صممت 

ونف������ذت باأ�صل������وب متما�ص������ك موح������د وغري 

متناق�ش، فه������ي ت�صكل وحدة فنية من�صéمة 

�صل������وب. و�أما م������و�د �لبناء  يف �لتكوي������ن و�لأ

�صب  �مل�صتîدم������ة و�مل�صنعة مثل �لرخام و�

و�أحé������ار �لف�صيف�ص������اء فه������ي �صناعة fiلية 

نفذت من قبل �صكان �لبلد.

 § Gh áHÉàµdG 

تزخ������ر قبة �ل�صî������رة د�خ������ًل وخارجاً 

������ �لعربي �لتي تعا�صقت  بالكتابات من �

خرى �ملتنوعة..  م �لت�صكيلت �لزخرفية �لأ

فتمتد هذه �لكتاب������ة على �÷زء �لعلوي من 

�ملثمن �لد�خلي.. نف������ذت على �صكل �أ�رشطة 
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م  طولني������ة بل جمم������و �أطو�له������ا  

با�صتî������د�م �لف�صو�ش �ملذهب������ة على خلفية 

Rرق������اء و�ص������ �لف�صيف�صاء.. نق������ر�أ يف هذه 

�لكتابات وموVصوعاتها: 

يات  Bد ون�صو�ش لéلهد من بناء �مل�ص�

������ �لكويف  Bني������ة.. �ص������ورة �لن�ص������اء با قر�

�ملذه������ب.. وف������وق كل ناف������ذة م������ن �لنو�فذ 

Bنية..ود�خل �لقبة ن�صîت  Bية قر� ارجي������ة � �

Bية �لكر�صي با �لن�صîي.. �لفريز �لذي  �

ارجية كتب������ت عليا �صورة  يعل������و �÷در�ن �

يا�صني. وعل������ى رقبة �لقبة من �لد�خل كتبت 

�صورة طه Ãاء �لذهب.. و�لكتابات يف �أعلى 

و�ص تعت �أقدم ما  �أقو��ش �مل�صل �ملثمن �لأ

كت������ب من خ عربي �أطل≤ عليه ��صم � 

�÷ليل..كم������ا نقر�أ يف هذه �لكتابات تكرمياً 

�صلم  Bيات ت¶ه������ر ر�أي �لإ �������ش و� للر�صول 

بامل�صيحية و�ل�صيد �مل�صي عليه �ل�صلم..

ΩÓ°S E’G ‘ Üƒàµe ïjQÉJ ΩóbCG

 ويف �لقب������ة جن������د �أقدم تاري������خm مكتوب 

�ص������لم، وقد �حتو�ه ه������ذ� �لن�ش كما  يف �لإ

مام �ملاأمون �أمري  يلي: }بنى ه������ذ� �مل�صéد �لإ

..  zملوؤمنني �صنة �ثنتني و�صبعني�

هر يف ه������ذه �لكتابة،  فهن������ا حتريف 

7 تق Vصمن ف������Îة حكم عبد �مللك  ف�صن������ة 

65 86ه�  و� �لذي كتب  بن مرو�ن 

ال������ف للî �لذي كتبت  ب������ه ��صم �ملاأمون 

به باق������ي �أجز�ء �لن�ش.. فهذ� �ملزور مل يتقن 

اماً..!! عمله 

أنو� �  حد � وثقت هذه �لن�صو�ش لأ

�لعرب������ي �لذي كان �صائد�ً يف �لقرن �لهéري 

.. وبد�يات  �لكويف ول وهو � �لياب�ش  �لأ

دخول � �لعربي يف فن �لزخرفة. 

 á```Ñb  ó```é°ùŸ   á```jQÉª©ŸG  äGõ```«ŸG

 Iôî°üdG

وذê معماري  باعتبار هذ� �مل�صéد �أقدم 

�إ�صلمي فقد �ص������كل مدر�صة معمارية وفنية 

يف عنا�رشه وفن������ه �لزخريف و�لكتابي.. وهو 

كذلك حمل مي������ز�ت وخ�صو�صيات تاريîية 

�أدخلت������ه ب�صكل نهائ������ي يف �لذ�كرة �÷معية 

�صلمية.. وكذل������ك يف �لذ�كرة  �لعربي������ة و�لإ

تلفة..  �لغربية بوجهة ن¶ر 

   :äGõ«ªŸG √òg øªa

 �أن م�صéد قبة �ل�صîرة عمارة تذكارية 

�رش�ء و�ملعر�ê.. فكان ب�صبب  لتîليد حادثة �لإ

ذلك �مل�صéد �لوحيد Ã�صقطه �ملثمن.

 قب������ة �ل�صîرة ه������ي �أول قبة بنيت يف 

�صلم. �لإ

عمدة د�خل    بنيت د�ئرتا �لدعائم و�لأ

.. ويبل  م�صéد قبة �ل�صîرة ب�صكل fiرو

 .. 3 درجات مقد�ر هذ� �لنحر� حو� 

و�لغاي������ة م������ن ه������ذ� �لنح������ر� من حéب 

عمدة  ������ر للأ عم������دة �لو�قع������ة �أمام �لنا �لأ
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خرى..  خرى �ملقابل������ة لها يف �÷ه������ة �لأ �لأ

وهذ� �أعط������ى �ملكان �ت�صاع������اً �أك مما هو 

. عليه يف �لو�ق

عمدة �ملحيط������ة بالقبة تت�صل عند   �لأ

�أعلى تيéانها م بع�صه������ا بعو�رVش خ�صبية 

Vصîم������ة، تغلفها �صفائ برونزية مزخرفة.. 

ن�صائ������ي منها تîفي������ف �لقوى  و�له������د �لإ

قو��ش وتîفيف  �ل�صاغطة عل������ى �لعقود و�لأ

�ل�صغ������ �لن������ا ع������ن �لقبة �لت������ي ترتكز 

عليها..

ربعة   �مل¶لت �لت������ي تتقدم �ملد�خل �لأ

�صلمية  تعت �بتكار�ً جدي������د�ً يف �لعمارة �لإ

ول فيه. وهي �ملثال �لأ

 م�صéد قبة �ل�صîرة م�صéد م�صقو 

بالكامل.. وهو بذلك يîالف جمي �مل�صاجد 

�لتالية..

Vصاءة و�لتهوية ب�صكلي   يتحق≤ هد �لإ

جما ومثا يف بناء م�صéد قبة �ل�صîرة.. 

ارجي  ففي كل Vصل من �أVص������ل �ملثمن �

5 نو�فذ فيكون جممو هذه �لنو�فذ   

Vصافة �إ¤ �لنو�فذ �ل�  6  يف  نافذة  بالإ

رقبة �لقب������ة.. هذ� �لعدد �لكبري من �لنو�فذ 

Vص������اءة �لطبيعية..  وف������ر �إمكانية كب������رية للإ

 . عوVصت عدم وجود �ل�صحن �ملك�صو

ارجي������ة  � �لو�جه������ات  ن�صاه������د يف   

أو �لتéويفات �ل�صماء  للم�صéد تلك �لنو�فذ �

و�لغرVش منها جما خال�ش.. فقد ك�رشت 

ارج������ي وطوعته بهذه  من ح������دة �÷د�ر �

�حلنيات �للين������ة و�أعطته نوعاً من �لتé�صيم 

بفعل تفاوت �ل¶لل.

 مل�صéد قبة �ل�صîرة fiر�ب �صغري يف 

 ،37 أبعاده  �÷د�ر �÷نوبي م������ن �لد�خل �

م وهو عبارة عن عمودين �صغريين  ،67 

ل  ويف مزخ������ر عليه كتابة  ما بينهما 

أنه �أقدم  � zويعتقد }كري�ص������ول.. �إل������ه �إل �

�صلم.. �إذ �إن fiر�ب �مل�صéد  fi������ر�ب يف �لإ

�لنبوي بني فيما بعد من قبل �لوليد بن عبد 

. 9ه� �مللك  88
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   وه������و �÷������زء �÷نوبي م������ن �مل�صéد 

ق�صى �ملو�جه للقبلة.. له قبة ر�صا�صية..  �لأ

وهو �ليوم �مل�صلى �لرئي�ش للرجال يف �مل�صéد 

مام وي�صلي.. بني  ق�صى.. وفي������ه يقف �لإ �لأ

هذ� �مل�صéد يف �ملكان �لذي �صلى فيه عمر 

رVص������ي � عن������ه عند فت������ �لقد�ش عام 

ليفة عبد �مللك بن  أ ببنائه � ه�  ب������د� 5

ه �لوليد.. أ مرو�ن و�

يق بالقرب م������ن �ل�صور �÷نوبي للحرم 

اه �÷نوب.. �لقد�صي وعلى fiور �لقبة با

طاب  أن�ص ب�صكل �أو من قبل عمر بن � �

ن�صاء  وهذ� �÷زء �ندثر م �لزمن .. لكن �لإ
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�ملعم������اري ” يف عهد �لوليد بن عبد �مللك.. 

ن كان بناء قبة �ل�صîرة يعود بكامله للعهد  ول

ق�صى �نتابته  م������وي تقريباً فاإن �مل�صéد �لأ �لأ

: ترميمات وتغيري�ت وهي ب�صكل �رشي

 ��صتن������اد�ً �إ¤ بع�ش �لÎميمات وبع�ش 

�÷ام �لقبلي يف  ق�صى  �لن�صو�ش فاإن �لأ

موي كان يتاألف من خم�ش بلطات  �لعهد �لأ

 5 متعام������دة م جد�ر �لقبلة وكان طوله 

ت بعد. أن�ص 8م و�أما قبته فلم تكن قد �

 يذكر �ملقد�صي  �لقرن �لر�ب �لهéري 

ق�صى   �أن تو�صيع������اً �أدخل عل������ى �مل�صéد �لأ

�÷ام �لقبلي فاأ�صب يتاألف من  5  

بلطة متعامدة م������ جد�ر �لقبلة.. �لبلطة 

نه������ا حتمل �لقبة..  أك �ت�صاعاً لأ �لو�صط������ى �

أم������ا �ل�صقف فهو جمالوين }مثلثيz م�صف  و�

بالر�صا�������ش وح�صب تعب������ري �ملقد�صي }جمل 

ع¶يم خلفه قبة ح�صنةz ويذكر كذلك وجود 

بو�ب يف �÷هة �ل�صمالية.. رو�ق �أمام �لأ

 تغيري تال لعله حدث يف �لعهد �لفاطمي 

م  حني ” �ختز�ل عدد �لبلطات  35

.. وذل������ك ما �عتقده كري�صول  �إ¤ �صب فق

ثار يف حكومة فل�صطني  Bلذي كان مفت�صاً لل�

يطاين ل������ه كتاب �لعمارة  أي������ام �لنتد�ب �ل �

�صلمية �ملبكرة. �لإ

 ذك������ر �مل�صé������د و�لتغي������ري�ت عدد من 

�ملوؤرخني و�لرحال������ة كان منهم نا�رش خ�رشو 

م  7 ه� 38 ق�صى يف �صنة  �لذي R�ر �لأ

8 عمود�ً  أنه كان يف �مل�صé������د  ويذك������ر �

 6 تعلوه������ا �لعقود.. وقبة fiمول������ة على 

، و�أقرب و�صف تاريîي �إلينا ما ذكره  عمود�ً

ن�ش �÷ليل عام  جمري �لدي������ن �حلنبلي يف �لأ

�صب  9ه� من �أن �مل�صé������د يتاألف من 

: �لو�صطى و�ثنتني  بلطات ثلث منها فق

موي. على جانبيها تعود �إ¤ �لعهد �لأ

 kÉ«dÉM ..(»∏Ñ≤dG ™eÉ÷G) ≈°üb C’G

�لد�خلية:  أبع������اده  �  ، م م�صاحت������ه 

أو�ص  55م، ويت�ص������كل من �صبعة �أروقة: � 8

وثلثة يف �ل�رشق ومثلها يف �لغرب. �أما عم≤ 

بيت �ل�صلة فيت�صكل من  رو�قاً مو�Rياً 

روقة و�لبلطات  لبيت �ل�صلة. تقوم هذه �لأ

9 �صارية  53 عم������ود�ً رخامي������اً و عل������ى 

حéري������ة مربع������ة، يف حني تق������وم �لقبة يف 

نهاية �لبلطة �لو�صطى.

للم�صé������د  باب������اً �صبع������ة منها يف 

، و�ح������د يف �ل�رشق، و�ثنان  �÷������د�ر �ل�صما

يف �لغ������رب، وو�حد يف �÷نوب. يوجد حتت 

 Ëق�صى �لقد ق�صى دهليز و��ص ي�صمى �لأ �لأ

في������ه �صل�صلة م������ن �لعقود تق������وم على �أعمدة 

Vصîمة.
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(»∏Ñ≤dG ™eÉ÷G)

حمل �÷ام �لقبلي وهو �لتكوين د�خل 

ق�صى �ل������ذي حم������ل ��صمه،بî�صو�صيات  �لأ

مع¶مه������ا مل يتك������رر يف �مل�صاج������د �للحقة، 

منها: 

 خلوه من �ل�صح������ن �ملك�صو �ملوجود 

ق�صى  ع������ادة يف �مل�صاجد ولك������ن يف حالة �لأ

تل بامل�صلني. تعت �صاحته كلها �صحناً 

 fiر�به ل يتو�ص �لقبلة.

ق�صى عمودية على جد�ر   بلط������ات �لأ

�لقبلة ولي�ص������ت مو�Rية له كما هو �حلال يف 

م������وي وم�صاجد  كثري م������ن م�صاجد �لعهد �لأ

�لع�صور �لتالية.

 �صق������ف �مل�صéد جمالوين Vصîم.. وهو 

هر يف  قليل �ل�صيو يف �مل�صاج������د و�أول ما 

موي بدم�ص≤ فقد ” تنفيذ �صقف  �مل�صéد �لأ

ق�صى �÷مالوين يف عهد �ملهدي و�صقف  �لأ

موي �صاب≤ له. �لأ

 قب������ة �مل�صéد ن�صî������ة م�صغرة عن قبة 

�ل�صîرة.

 �حللق������ة �ل�صفلية للقب������ة تنحني نحو 

75�صم وذلك بال�صتعانة  ارÃ êق������د�ر  �

ب�صل�صلة من �مل�صاند �لبارRة.

 يلي �لعقود ج������د�ر حامل للقبة مزين 

ة بو�ئك. بنو�فذ �صغرية على هي

ق�ص������ى   تتمي������ز �أعم������دة �مل�صé������د �لأ

بق�رشه������ا وثîن قطرها وذل������ك لتتمكن من 

حمل �ل�صقف �÷مالوين �ل�صîم.

 �لرتفا �لكبري لل�صقف هو �لذي �أوحى 

عمدة  للمعماري������ني بالرب������ بني تيé������ان �لأ

برو�ب خ�صبية.

 ≈°üb C’G óé°ùŸG ‘ áaôNõdG

من �أهم �لوحد�ت �لزخرفية �لتي دخلت 

يف ت�صكيلت �للوحات �لزخرفية يف �مل�صéد: 

�لكوؤو�������ش �ملركب������ة، وثمار �لرم������ان �ملركبة، 

و�أور�ق �لعنب �ملركبة و�ملحورة و�لتي �أخذت 

�صكًل Rخرفياً جمرد�ً.. وريد�ت مف�ص�صة.. 

حبيب������ات جممعة..وه������ذه �لزخرفة تطورت 

ق�صى..  قليًل عما كانت عليه يف �مل�صéد �لأ

فهنا تد�خل بني �لعنا�رش �لنباتية و�لعنا�رش 

�ملعماري������ة.. �أعمدة هذه �حلني������ات تعلوها 

تيéان ب�صلية تتكون من تقابل ن�صف ورقتي 

أكانتا�ش وهو تطور مب�ص للتاê �لكورنثي. �

م������ن �لزخرف������ة �لكتابي������ة يف �مل�صé������د 

�رش�ء �ملكتوبة بالف�صيف�صاء  ق�صى:�صورة �لإ �لأ

اه �ل�رشق  تد با أ من �أعلى �ملحر�ب و وتبد�

 . م على طول 

�إذ�ً: هذ�ن �مل�صé������د�ن �ملهمان يف �صاحة 

ق�صى جمعت  �صاح������ة �لأ �حل������رم �لقد�صي 

بينهما �صمات م�صÎكة:

 تعدد �ملد�خ������ل ووجودها يف �÷هات 

. رب �لرئي�صية �لأ
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بو�ب �مل�صفحة بالذهب و�لف�صة.  �لأ

أ�صا�صي   ��صتî������د�م �لف�صيف�صاء كعن�رش �

يف �لزخرفة.

 �لعو�رVش ذ�ت �لك�صو�ت �ملزخرفة.

 �لعقود ن�صف �لد�ئرية.

 ‘ iô``````̀NCG á``̀jQÉ``̀ª``̀©``̀e äÉ``̀æ``̀jƒ``̀µ``̀J

 ≈°üb C’G

ك������ �صهرًة هما م�صéد قبة  �لتكوينان �لأ

.. غري �أن  ق�صى �لأ �ل�صîرة و�÷ام �لقبلي 

ت �صاحة �حلرم �لقد�صي  تكوينات �أخرى ملأ

ثار �لعتيقة  Bوحولته �إ¤ مكان �أثري مزدحم بال

�لناطق������ة.. من ه������ذه �لتكوين������ات: �مل�صلى 

�مل������رو�ين و�ل������ذي يق يف �÷ن������وب �ل�رشقي 

ق�صى �لقدË ويق  ق�ص������ى. و�لأ للم�صéد �لأ

مويون ليكون  حتت �÷ام �لقبلي، بن������اه �لأ

ق�صى من  مدخ������ًل ملكي������اً �إ¤ �مل�صé������د �لأ

موية �لتي كانت تق خارê حدود  �لق�صور �لأ

�ق: عند  ق�ص������ى. وم�صéد �ل������ �مل�صé������د �لأ

�ق.  حائ �ل

بار �لكثرية  Bصبلة و�ل� وهن������ا جمموعة �لأ

ق�صى. و�ملد�ر�������ش: �ملدر�صة  يف �مل�صé������د �لأ

�رشفية  �مللكية  �لعثمانية  �لتنكزية  �لأ

مينية  �لأ �صعردية  �ملنéكية  �لبا�صطية  �لأ

 �لفار�صية  �لغادرية.

�صو�صية  وثمة عن�رش معماري �صديد �

يف �صاح������ة �حل������رم �لقد�صي ه������و  �لبو�ئك: 

�لغربي������ة �لبائك������ة  �ل�صمالي������ة  �لبائك������ة 

�÷نوبي������ة �ل�رشقية �ل�صمالي������ة �لغربية

�÷نوبي������ة �لغربي������ة �÷نوبي������ة �ل�رشقية

�ل�صمالية �ل�رشقية.

  وم������ن �لتكوين������ات �÷ميل������ة كذل������ك:

�حل������رم �لقد�صي  ق�صى  قب������اب �مل�صéد �لأ

وه������ي عد� قب������ة �ل�صîرة يوج������د يف �صاحة 

ق�ص������ى �ل�رشيف ما يزي������د على  قبة  �لأ

�لعبادة  تلف������ة:  �لتدري�ش �صباب  بنيت لأ

�لعت������كا تîليد�ً لذك������رى حدث معني. 

قبة �لنحوية وهذه �لقب������اب: قبة �ل�صîرة

�������رش رو�ì �صليم������ان � �ل�صل�صل������ة �لأ

Bغ������ا يو�صف �ملع������ر�ê �ملي������ز�ن يو�صف �

مو�صى ع�صاق �لنبي �ل�صيخ خليل..

قبة  �أجم������ل ه������ذه �لقب������اب �ل�صغ������رية 

�ل�صل�صل������ة �لت������ي تق �رشقي قب������ة �ل�صîرة 

ومل�صقة لها ت�صغرها حéماً �صد��صية تقوم 

6�أعمدة ويحي به������ا رو�ق م�صل  عل������ى 

أ�صف������ل رقبة قبة �لرو�ق،  يرتف �صقفه حتى �

يقوم عل������ى �أحد ع�رش عم������ود�ً.. يف د�خلها 

fiر�ب �صغري، وقد ��صتîدمت حلفß �أمو�ل 

مويني كما هو �حلال يف قبة  أيام �لأ �مل�صلمني �

موي بدم�ص≤. �ملال يف �صحن �مل�صéد �لأ
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     ح������ني �حتل �لفرجنة �لقد�ش �أحرقو� 

.. وق�صة  م  ه� 99 9 ق�صى   من �لأ

�ملن �لنوري �حللبي �لذي �أعاده �صلì �لدين 

ق�ص������ى بعد حترير �لقد�ش  �إ¤ مكانه يف �لأ

583ه� من �لق�ص�ش �ل�صهرية. �صن  ع������ام 

هذ� �ملن م������ن خ�صب �ل�رشو �حللبي �ملطعم 

بنو�������ش و�ملع�ص≤ تع�صيقاً  و�ملن������زل بالعاê و�لأ

دون ��صتîد�م �مل�صامري.. يف �ملن ت�صكيلت 

Rخرفي������ة عديدة عاجي������ة وهند�صية ونباتية 

ومقرن�صات..

�ق فهو �÷زء �÷نوبي     �أما حائ �ل

ق�صى  �لأ �لغربي من جد�ر �حلرم �ل�رشيف 

ق�صى ومن حادثة  وهو جزء م������ن �مل�صéد �لأ

�رش�ء و�ملعر�ê..  و�ملكان �لذي حطت عليه  �لإ

�ش من مكة  �ق �لتي حملت �لر�ص������ول  �ل

م  �إ¤ �لقد�ش �إ¤ �ل�صمو�ت �لعلى.. طوله 8

م  وي�صل طول �حلéر �لو�حد  و�رتفاع������ه 7

�ق عند  في������ه ح������و� 5م. حدثت ثورة �ل������

هذ� �حلائ و�صق عدد كبري من �ل�صهد�ء 

. 9 يطانية �صنة 9 �لعرب بيد �ل�رشطة �ل

كان من �إج������ر�ء�ت �لتهويد على م�صتوى 

�لهوية �ملعمارية للمدينة تلك �حلفريات حول 

ق�صى وحتته للعثور على �لهيكل  �مل�صé������د �لأ

�ل������ذي تدع������ي �إ�رش�ئيل وج������وده يف منطقة 

ق�صى وقد �بت������د�أت �حلفريات  �مل�صé������د �لأ

أو�خ������ر �صن������ة 967 وما R�ل������ت م�صتمرة  يف �

ن. وكان م������ن �÷ر�ئ������م �لتي نالت  Bحت������ى �ل

ق�صى  من قد�صي������ة �ملدينة �إحر�ق �مل�صéد �لأ

�لذي دبرته �صلط������ات �لحتلل يف  8 

969 و�ملح������اولت �لتي جرت لن�صفه مطل 

ري كاهانا.. ولعل  98 على يد �حلاخام م

ق�صى  من �أخطر �لعتد�ء�ت على �مل�صéد �لأ

تل������ك �ل�صل�صلة من �حلفريات �لتي قامت بها 

�رش�ئيلي حوله وحتته. �صلطات �لحتلل �لإ

وثمة �إجر�ء م�صتم������ر على رغم فد�حته 

ووVصوì ع������دم �رشعيته وع������دم ح�صاريته!! 

قامة مدين������ة مقد�صة  فبدوؤو� يîطط������ون لإ

ق�صى ي�صمونها  أنقاVش �مل�صéد �لأ يهودية على �

������ون مناخاً  مدين������ة د�ود  وهم بذلك يهي

جديد�ً ويفرVصون حقيقة و�قعة د�خل �صاحة 

ق�صى. هذه �ملدينة �ملتîيلة �لتي  �مل�صéد �لأ

ططاتها وت�صور�ت  بد�أت ت¶هر ماكيتاتها و

ق�صى  أنقاVش �مل�صé������د �لأ له������ا تقوم عل������ى �

جر�ء�ت  و�ملنطقة �ملحيطة به. كان من بني �لإ

������ت �أي�صاً يف  �لتهويدي������ة �لفاح�ص������ة �لتي 

 ì�Îخ������رية يف مدينة �لقد�ش �ق �ل�صنو�ت �لأ

هيد�ً لل�صتيلء �لكامل  هدم درب �ملغاربة 

�ق وتو�صعتها، وذلك بدعم  على منطقة �ل������

مبا�رش من �÷معيات �ليهودية �ملتطرفة مثل  

جمعية �حلفا على تر�ث �حلائ �لغربي 

وهي ممولة م������ن قبل عائلة يهودية �أمريكية 

ت�صîها Ãلي������ار�ت �ل������دولر�ت.. وكل هذه 

�÷معيات د�خل �لكيان �ل�صهيوين مرتبطة 

Ãمولني خارجيني وكل جمعية تîت�ش بéزء 
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من مدين������ة �لقد�ش..لق������د ��صتولت من¶مة 

عطري�ت كوهني������م �ملتطرفة على جزء من 

حمام �لعني  أر�Vص������ي وقف �إ�صلمي تدعى  �

رVش  وبا�رشت باإقامة كني�ش من طابقني فوق �لأ

رV������ش، لكن بعده عن  وع������دة طو�ب≤ حتت �لأ

ق�صى لي�ش �إل ب�ص ع�رش�ت من  �مل�صé������د �لأ

متار !!  �لأ

ه������ذ� عم������ل حقيق������ي يé������ري وت¶ه������ر 

Bثاره ب�ص������كل مبا�رش وهو ج������زء من �مل�رشو  �

�ل�صهي������وين.. وه������و م�������رشو يعم������ل ب�صكل 

ط������ و��صÎ�تيé������ي وي�صتîدم  منهéي و

كل �لو�صائ������ل حتى يثبت �أحقية هذ� �مل�رشو 

وبالتا يوؤثر على �لعقلية �ليهودية و�لعقلية 

د�ر�ت �لت������ي تنحاR �إليه  �لدولي������ة خا�صة �لإ

أو تدعم������ه ب�صكل مبا�������رش.. وذلك جزء من  �

�لتهويد �ل�صامل �ل������ذي خ�صعت وتî�ص له 

مدينة �لقد�ش يومياً.

: kGÒNCG

كان هذ� مرور�ً طفيفاً يف �حلرم �لقد�صي 

من خ������لل عناوين معماري������ة وفنية لم�صت 

م�صéد قبة  �صا�صيني  ق�صى بتكويني������ه �لأ �لأ

�ل�صî������رة و�÷ام������ �لقبلي وق������ر�أت فيه 

�صبقي������ة �لتاريîي������ة يف �لتاأ�صي�ش للعمارة  �لأ

�مل�صاجدي������ة وم�صموناته������ا �لتف�صيلي������ة من 

.. كما لم�������ش هذ� �ملرور   �لزخرف������ة و�

عن بعد جروحاً �نفتحت يف جروì فات�صعت 

ق�صى �لذي  مل.. �إ¤ �أق�صاه.. �لأ
حتى ت������اأمل �لأ

ك  �أخذ ��صمه وفعله من �لقر�Bن ليع عن �لأ

بع������اد.. ولي�ص������كل عمارة  �ت�صاع������اً يف كل �لأ

ول من �ل¶هور  عربية �أVصحت يف �ل�صف �لأ

عمارًة  يف �ملو�جهة  علمي.. �أVصح������ت  �لإ

ومن ثم غدت عمارًة مقاومة..!!

مراجع البحث

. 9  ريت�صموند، قبة �ل�صîرة �مل�رشفة. �أك�صفورد 

. 969 �صلمية �ملبكرة، �أك�صفورد  كر�صول، فن �لعمارة �لإ

. 3 وم م 98 ة �ملو�صوعة �لفل�صطينية دم�ص≤ •   �ملو�صوعة �لفل�صطينية، هي

 د.عبد �لهادي عبد �لهادي، كنوR �لقد�ش. موؤ�ص�صة �Bل �لبيت.

م. 98 ثار �لفل�صطينية Bو¤ لل  �لندوة �لعاملية �لأ

م. ، �ملف�صل يف تاريخ �لقد�ش • 986  �لعار عار

. ق�صى. جملة �لعاديات 978 979  �لكو�كبي �صعد Rغلول، من �مل�صéد �لأ

. 97 �ليون�صكو ونرو� ة �لأ �ملتحدة �لأ وكالة هي  �صل�صلة تاريخ وجغر�فية فل�صطني

. 98  د. موؤن�ش ح�صني، �مل�صاجد. �صل�صلة عامل �ملعرفة �لكويت 
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�أعلم �حل�صارة �لعربية  رV������ش و�÷غر�فية و�للغة �نتقال لتهلتّهلت وحدة �لأ هصهص ص�ص�

يما �÷ارتني بغد�د صيما �÷ارتني بغد�د صيما �÷ارتني بغد�د  ص�ص� ل، ول، ول ل��ل��لد �لدولة �لو�حدة �رشقاً وغرباً ������ �لمية بني ب����لمية بني ب��� لمية بني ب���صلمية بني ب���ص ص�ص� إو�لإو�لإ

أو �لعمل، وذلك  تى: طلباصتى: طلباصتى: طلباً للعلم � صعلم تلك كانت لبو�عث �صعلم تلك كانت لبو�عث � ≤، وحركةص≤، وحركةص≤، وحركة �لأ صودم�صودم�

هرة، صهرة، صهرة،  صي �ل�صي �ل� ي �ل�صي �ل�ص ص لتو�ص لتو� عياصعياصعياً صو �صو � أ مما كان له �أهمي������ة يف �إغناء وتقدم �لعلوم �لعربية، �

لطان، فقد صلطان، فقد صلطان، فقد  ص لدعوة من ذوي �ل�ص لدعوة من ذوي �ل� تéابةصتéابةصتéابًة صو ��صو �� أ رو غري ملئمة، � �أو هرب������اً من 

ّ ليكون يف بلطه، فينتفعون بطّبه وعلمه من  ليكون يف بلطه، فينتفعون بطبه وعلمه من  ليكون يف بلطه، فينتفعون بطّبه وعلمه من  او عاملاو عاملاً أ � لولوؤلء طبيباً و هو ه يغري بع�ش

.áيÑ£dG Ωƒل©dG jQتا ‘ åاحHو ÖيÑW ❁❁
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ناحي������ة، ويفîرون برعايته������م �أهل �لعلم من 

ناحي������ة �أخرى.  ففي بد�ي������ة �لعهد �لعبا�صي 

�نتقل فيه �لكثري م������ن �ل�صوريني �إ¤ �لعر�ق 

مة �مللك من صمة �مللك من صمة �مللك من  صلتحول عا�صلتحول عا�

≤ ص≤ ص≤ �إ¤ بغد�د، ومنهم ق�صطا بن لوقا  صدم�صدم�

، ويف فÎة لحقة  �ه�ه� 3  5 �لبعلبك������ي 

ام صام صام  ص��لد �ل�ص��لد �ل� ��لد �ل����لد �ل�� �¤ ب����¤ ب��� إخ������رون من �لعر�ق �إ إخ������رون من �لعر�ق  B �نتق������ل �

�ه�ه�  57 ت  �أمثال مه������ذب �لدين �لنقا�������ش 

 53 أو �لرخي  � يصيصي �لدين �لرحب������ي  VصورVصور

 ، �ه�ه� 6 9 �ه�������ه������� وعبد �للطيف �لبغد�دي  63

و صو صو  ص�ص� �ي�ي يبر�هيم بن بîتيبر�هيم بن بîت ومنهم طبيبنا علي بن �إ

وصوصو بحثنا هذ�. Vص�لكفرطابي موVص�لكفرطابي مو

طابي، رطابي، رطابي،  رفرف فو �لكفو �لك و �لكصو �لكص صبر�هيم بن بîتي�صبر�هيم بن بîتي� إعلي بن �إ �علي بن �إعلي بن 

ّ، كّحال، عامل، كحال، عامل، كّحال، عامل بط������ب �لعيون، من �أهل  طبي������بطبي������ب

، تويف  طاب، يف �صورية fiاف¶ة رطاب، يف �صورية fiاف¶ة رطاب، يف �صورية fiاف¶ة �إدلب رفرف فكفك

�ه�������ه�������. �أول و�أقدمقدم طبيب عرفناه، من  6 بعد 

لخلخلل بحثنا، يف ه������ذه �ملحاف¶ة. مل جند له 

ه كتب������ادر �صوى م������ا ذكرته كتب������ادر �صوى م������ا ذكرته كتبه كتب ������ادر �صوى م������ا ذكرتص������ادر �صوى م������ا ذكرتص ص يف �مل�ص يف �مل� ترجم������ًة

�لÎ�جم �حلديثة عما ورد يف كتاب بروكلمان 

شورده ماك�شورده ماك�ش دب �لعربي، وم������ا �أ يف تاري������خ �لأ

مايره������و يف حتقيق������ه }�ملق������الت �لع�رش 

كالها صكالها صكالها  ص�ص� أ ط������و• }ت�رشي �لعني و� حلننيz، و

لعلعللهاz �لذي �صو نتحدث عنه. ومد�و�ة �أ

 :¬JCÉ°ûf

طاب، وكانت رطاب، وكانت رطاب، وكانت  رفرف ف علي �لكفرطابي يف كف علي �لكفرطابي يف ك صان�صان�صاأ

ادر �لتاريîية، صادر �لتاريîية، صادر �لتاريîية،  ص �مل�ص �مل� أك ها  عريقة، ذكرتها  عريقة، ذكرتها � بلدًة

تق������ جنوب �إدلب 73ك������م، �صمال غرب خان 

�صيî������ون 3كم، مل تع������ر �ل�صتق������ر�ر طيلة 

فÎة �حلروب �ل�صليبي������ة، حيث كان يتناوب 

عليها �لع������رب �مل�صلمون و�لفرجنة، مما �أدى 

�إ¤ Vصعفها وتر�جعها با�صتمر�ر، �إ¤ �أن حل 

م ودمر  55ه� 57 �لزلز�ل �لع¶يم �صنة 

مع¶م معاملها مم������ا �أدى �إ¤ هéرة �صكانها، 

نه������ا كانت بلدًة  وخا�ص������ًة �ملو�رن������ة منهم، لأ

للم�صلم������ني و�مل�صيحيني عل������ى �ل�صو�ء، ومنذ 

أ يÎ�ج������ دورها �لع�صكري  ذل������ك �لتاريخ بد�

و�لجتماع������ي، وحتولت من بل������دة �إ¤ قرية 

وم������ن ثم �إ¤ مزرع������ة، وحالياً ه������ي مندثرة 

ومل يب������≤ منها غري موVصعه������ا، و�كت�صف فيها 

موؤخر�ً لوحتا ف�صيف�ص������اء ترقيان �إ¤ �لقرن 

ام�ش �مليلدي. �

 zم �لبلد�نéذكرها ياقوت �حلموي يف }مع

بقوله: }هي بلدة بني �ملعرة ومدينة حلب يف 

بري������ةm منع�صة، �أهلها لي�ش له������م �رشب �إل ما 

 .z مطار يف �ل�صهاري يéمعونه من مي������اه �لأ

وعلى �لرغم من ذلك فقد �أجنبت �لعديد من 

علم منهم fiمد بن يو�صف �لكفرطابي،  �لأ

و�صلمة ب������ن عياVش �لكفرطابي، و�أحمد بن 

يعقوب �لكفرطابي... وغريهم، ومنهم علي 

بن �إبر�هيم بن بîتي�صو �لكفرطابي �لطبيب 

�لكّحال. 

أي�صاً، وهذ� ما يت�ص  و�ل������ده كان طبيباً �
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من كتاب������ه حيث يقول يف وج������ه �لورقة  

ط������و• }ت�رشي �لعنيz: }كحل وجدته  من 

بî و�لدي يف كتبه ي من �لرمد �ل�صديد 

مل وينّقي �لقذى،  و�لقروì �لوVرشة وي�صكن �لأ

... فائ≤ يح�صن �لفعل وقد جربته  éوهو من

z. كما يقول يف  أث������ريه بتوفي≤ � فحمدت تا

و من  5 خرية  Bخ������ر يف �لورقة �لأ موVص �

 .z....طو•: }وقال و�لديîمل�

OÓÑdG ‘ ¬∏≤æJ 

ي�صتنت مما ج������اء يف �ملîطو• �أن علي 

�لكفرطابي �صاف������ر �إ¤ م�رش و�ليمن، فاأخذ 

هر  هنا من �أطّبائها �أي�صاً، حيث يقول يف 

: }كحل �÷لء �ملق������وي للب�رش  �لورق������ة 3

�ملان من نزول �ملاء يف �لعني ويéلو �لبياVش 

وي م������ن �ل¶لمة و�ل�صبابة ويحفß �صحة 

�لب�رش ملن �أدمن �لكتح������ال به، مما ن�صîته 

أ�صعد قاVصي �ليمن، مما �أخذه من طبيب  من �

هندي و�صل �إ¤ ع������دن... وجربته فحمدت 

 .z...منفعته

ي  : }�لعن ويقول يف وج������ه �لورق������ة 

�مل�رشي �صيا �أخذت ن�صîته من �صيخ من 

... وعلّمته وجربته فكان  خ�صادي������ة بني �لإ

كما ذكر ينف م������ن �لرمد يف عنفو�نه ومين 

.z...لR�لنو�
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لعل م������ا يلفت �لنتب������اه يف ��صم علي بن 

�إبر�هيم ب������ن بîتي�صو �لكفرطابي هو مدى 

�صلته به������ذه �لعائلة �لعريقة يف �لطب، وهل 

له������ذ� �لطبيب جذور تربط������ه بهم، �أم جمرد 

، ولذلك قمن������ا بهذه  �تف������اق �ل�ص������م فق������

�لدر��ص������ة ملعرفة مدى ه������ذه �ل�صلة �لعائلية 

 ، �Bل بîتي�صو ب������ني �لكفرطابي و�لبîا�صعة 

�ل�صلة �لتي ترب بني طبيب كّحالm عا�ش يف 

ام�������ش �لهéري �حل������ادي ع�رش  �لقرن �

�ملي������لدي، و�ملن�ص������وب �إ¤ قري������ة كفرطاب 

�لبîا�صعة  �ل�صورية، وب������ني �Bل بîتي�ص������و 

�ملنحدرين من جندي�صابور، و�لذين كانو� يف 

خدمة خلفاء بني �لعبا�ش، تلك �لعائلة �لتي 

أك �أفر�دها �أطباء يف بغد�د. كان �

    ودر��ص������ة تلك �ل�صلة بني �لكفرطابي 

و�لبîا�صع������ة ه������ي من خ������لل تاري������خ قرية 

أ�صكالها  طو• }ت�رشي �لعني و� كفرطاب، و

وم������د�و�ة �أعلله������اz، وم������ن خ������لل تاري������خ 

�لبîا�صعة. 

á©°TÉîÑdG

ه������م �Bل بîتي�ص������و وق������د وردت لف¶ة 

نطاكي طبعة  �لنéا�صعة يف تذكرة د�ود �لأ

م، �أك من مرة، وبالبحث  د�ر �لفك������ر 996

ع������ن ه������ذه �للف¶������ة �لغريب������ة و�ل�صت�صارة 

 وقعت لف¶ة 
3
�للغوية تو�صلنا �إ¤ ما يل������ي:

�لنéا�صعة يف غري موVص من تذكرة �ل�صيخ 

3 وهو  ، منها ما يف ê �ش3
ّ
نطاكي د�ود �لأ

نديقون:  قول������ه يف �ل������كلم على �صنع������ة �

�ش7 قوله:  ê ويف ، ويف ن�صخ �لنéا�صع������ة

غالي������ة من تر�كيب Rين������ة �لعرو�ش �ملن�صوب 

، ويف ê �ش يف �صنعة �لنّد:  للنéا�صعة

. وكذ�  و�أول من �خÎعه �لنéا�صعة للîلفاء

مر يف طبعة �ملكتبة �لثقافية �أي�صاً، يف  كان �لأ

 .33  ،  ، ول �ل�صفحات 7 �÷زء �لأ

وÃقارنة م������ا ورد يف �لتذك������رة �ملطبو 

ّطية، وهي  نطاك������ي باإحدى ن�صîه������ا � للأ

ز�نة �حل�صنية  ن�صîة �ملغ������رب �لربا• �

 ، 6  ،  ،7 د يف �ل�صفحات  برق������م 63

. �لنéا�صعة أي�صاً  كان ر�صم �للف¶ة �

هذه �أمثلة م������ن ��صتعم������ال �للفß، وهو 

م�صح������ف، و�أحر به �أن يك������ون كذلك �إذ ل 

جن�ص بالن������ون و�÷يم يف  �أ�صل مل������ادة 

م�صتعم������ل �لعربّي������ة، ب������ل ل وج������ود لها يف 

: �لبîا�صع������ة، بالباء  �ملعرب������ات. و�ل�صحي������

������اء �ملعéمة، وه������و جم على  �ملوّحدة و�

مثال عبادل������ة وبر�مكة وم�صارق������ة ومغاربة 

أكا�������رشة، وغريها مم������ا هو جم  أ�ص������اورة و� و�

من�������رش بزيادة �لهاء، ويك������ ��صتعماله يف 

قو�م و�لكلم �ملعّربة، ويوRن  علم و�لأ جمو �لأ

Ãفاعلةm وفعالل������ة و�أفاعلة ونحوها. و�ملر�د 
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، وهم �صللة من  ، بنو بîتي�صو بذلك �÷م

م�صاه������ري �أطّباء دولة بن������ي �لعّبا�ش، خدمو� 

لفاء و�لوRر�ء، ويعدون يف جملة  عدد�ً من �

�مل�صتعربني من �ل�رشيان و�ليونان. وقد �صّدر 

أبي �أ�صيبعة بذكرهم �لباب �لثامن، وهو  �بن �

طب������اء �ل�رشيانيني، وترجمهم  يف طبق������ات �لأ

�ئيل، وهو  تف�صيًل فمنهم جورج�ش بن ج

أولهم، وي�صّم������ى �أي�صاً جيورجي�ش، وجرج�ش  �

 ، وجرج�ش، وجورجيو�ش.. ثم �بنه بîتي�صو

�ئيل، ث������م بîتي�صو بن  ثم ول������د ه������ذ�: ج

�ئيل، وهكذ� بل تفّرعت �صéرتهم فوق  ج

ذلك، حت������ى ذكر منهم يوحّنا ب������ن بîتي�صو  

وبîتي�ص������و ب������ن يوحّنا يف ع�������رش �لر�Vصي 

، مم������ن تاأخر عن Rمن  با و�ملقت������در با

ك عدد  �لر�صي������د و�ملتوكل. ويف تر�ج������م �أول

أبي �أ�صيبعة يف كتابه  من �لكتب، ذكرها �بن �

 ،zطباء نباء يف طبق������ات �لأ هذ� }عي������ون �لأ

 ، 77 ، ث������م �ش 76 م������ن �ش83 �إ¤ 

وهي م�صنفات يف �لطب وفروعه كاحلéامة 

دو�ء و�صناعة  أنو� �لأ ، و� و�لف�ص������د و�لت�رشي

 ،zورîل������دو�ء ومنها، }كتاب يف �صنع������ة �لب�

�ئي������ل بن بîتي�صو للماأمون، بعدما  أّلفه ج �

ه�. خدم �لر�صيد قبله، وتويف �صنة 3

قل������ت: ههن������ا �ملق�ص������ود، ف������اإذ� كان بنو 

أو  � mتي�ص������و  مم������ن عرفو� بتاألي������ف ر�صالةîب

�صارة يف  ر�صائل يف عمل �لطي������ب، فاإليهم �لإ

نديقون يف  معرVش ذك������ر �لغالية و�لند، و�

نه �رش�ب مطيب، ويوؤيد ذلك قول  معناهما لأ

3، بعد �لنقل   يف �لتذكرة ê �ش3
ّ
نطاكي �لأ

عن �لبîا�صعة و�صف������ة �صنعة ذلك �ل�رش�ب: 

}وهذه هي �لن�صîة �÷ي������دة �ل�صحيحة، ل 

 بالن�صîة �Bخر�ً 
ّ
ما يف �ملنهاê وغريهz فع������

وبالن�ص������خ �أولً، ولف¶ة }ن�صî������ةz هذه كثرية 

طّب������اء و�ل�صيدلنيني  �ل�صتعم������ال عن������د �لأ

و�لعّطارين قدمياً، وه������ي ��صطلì ير�د به 

نكليزية  ما نعنيه �لي������وم بقولنا: و�صفة، وبالإ

 .Recipe
أم������ا }Rين������ة �لعرو�������شz فاأح������د �لكتب  و�

�ملن�صوبة �إ¤ �لبîا�صع������ة كما تقدم، وعنو�نه 

د�ل على م�صمونه.

ومن �أمثلة �لنقل عن بن������ي بîتي�صو يف 

ربz للنويرّي،  �صنعة �لطيب ما يف }نهاية �لأ

 mنادر mوه������و قوله عنو�ن������اً: }�صنع������ة مي�صو�ش

�أخ������ذ ع������ن بîتي�ص������و �لطبيب، م������ن كتاب 

 z �لعط������ر �ملوؤل������ف للîليف������ة �ملعت�ص������م با

B� mخر من  3 وقوله: }�صنعة نو ê �������ش

أي�صاً، من �لكتاب  �ملي�صو�ش، عن بîتي�ص������و �

. 3 �ش ê  zملذكور�

وبع������د، فا÷ماعة ق������وم م�صهورون  من 

بالط������ب،  �مل�صتغل������ني  �ل�رشي������ان  ن�ص������ارى 

أ�صماوؤهم تدور حول لفß بîتي�صو غالباً  و�

، ومعناه:  ي�صو بîت و و�للفß مركب من 
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، من �ل�رشيانية، كما يف �مل�صادر  عبد �مل�صي

أنهم ن�صبو� �إ¤ ذلك �لعلم تغليباً، كاأن  فذلك �

كل منهم ي�صّمى به بعينه، ثم جم على �لنحو 

 ، �لذي ذكرنا فلم ميك������ن جمعه �إل باحلذ

: ب  �ش  �ص  m أربعة �أحر فلّم������ا بقي منه �

جمعه، وRيدت �لهاء لبيان �لعéمة.

أمثل������ة �لتغلي������ب يف �لعربية وهو  ومن �

أبو بكر وعمر رVصي  معرو ثابت: �لعمر�ن: �

� عنهما، و�لقمر�ن: �ل�صم�ش و�لقمر هذ� 

حاو�ش: فر من  : �لأ من �ملثنى ومن �÷م

حو�ش  بني عامر بن �صع�صعة، وهم ن�صل �لأ

�بن جعفر بن كلب بن عامر،....

أم������ا ن�صبه فيمك������ن �أن يك������ون علي بن  �

ب������ن بîتي�ص������و �لكفرطابي �صليًل  �إبر�هيم 

للبîا�صعة، كما ميكن �أن ل يكون بينه وبينهم 

�صماء فق فهو �حتمال  ن�ص������ب �إل �تفاق �لأ

أنه ل �صبي������ل �إ¤ ترجي �لنفي  ، بيد � معت������

ثبات �عتماد�ً عل������ى �مل�صادر �لتي بني  أو �لإ �

أيدينا. �

وهذ� �لكفرطاب������ي ل ترجمة له ول ذكر 

قدمني وغريها  عرVش يف �صيء من تو�ريخ �لأ

من �مل�صنفات، مثل }�إخب������ار �لعلماء باأخبار 

 8 6ه� ت 6 �حلكماءz للéمال �لقفطي 

طباءz لبن �أبي  نباء يف طبقات �لأ و}عيون �لأ

، �أو يف ما هو  م 69 ت 668ه� �أ�صيبع������ة 

أو�ص نحو }�صري �أعلم �لنبلءz للذهبي  �أعّم و�

م و}تتم������ة �ملîت�رش يف  3 7 7ه������� ت 8

7ه� ت 9 �أخب������ار �لب�������رشz لبن �ل������وردي 

م و}ح�ص������ن �ملحاVرشة يف تاريخ م�رش  3 8

م  5 5 9ه� ت  لل�صيوط������ي   zو�لقاهرة

و}�ص������ذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهبz لبن 

، وقد ��صتقرينا  م 678 ه� ت 89 �لعماد 

أثر.  ذلك كله وغريه فل������م نق على عني ول �

وكلمان وكّحالة،  ا ذكره �لع�رشي������ون ك و�إ

وترجم������ه �لزركلي يف �أعلم������ه فلم يكن له 

طوطة  م�ص������در غري تاري������خ بروكلم������ان و

}ت�رشي �لعنيz نف�صها. وممن ذكره: �لدكتور 

 Max Mayerhof مايره������و  ماك�������ش 

�مل�صت�رشق، يف مقدمة حتقيقه ملقالت حنني 

�ش �لتي ن�رشها  بن �إ�صح≤ يف �لعني 

م، و�صّمى  9 ه������� 8 3 بالقاهرة �صن������ة 6

أ�صكالها  �لكتاب هنا }كتاب تركيب �لعني و�

ومد�و�ة عللهاz ور�أى مايرهو �أن موؤلفه }مل 

يكن �خت�صا�صياً يف طب �لعيون، بل متطبباً 

عاماً يتعاطى �صناعته يف كفرطاب...z وقد 

أيه هنا على ذكر علي  يكون مايرهو بنى ر�

دوية يف معا÷ة �أماكن �أخرى  �لكفرطاب������ي لأ

من �÷�صم غري �لعني، ولكن هذ� ل مين �أن 

يكون �لطبيب خا�صة قدمياً طبيباً يعال 

�أمر�Vش �÷�صم كلها قبل �أن يîت�ّش يف طب 

�لعيون.

فالرجل غري م�صهورm �إذ�ً يف م�صادر كتب 
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�لÎ�ج������م. و�أول ما يتوقف عن������ده من �أمره 

، وهو ��ص������م �إ�صلمي، و�أما 
ّ
�أن ��صم������ه: عل������ي

قرب:  ، و��ص������م جده �لأ Îأب������وه فا�صمه م�ص �

، ��صم ن�رش�ين �رشي������اين كما قّرر  بîتي�ص������و

يف �مل�صادر. و�صو�ء كان م������ن بني بîتي�صو 

أنه  ع������لم �أم من غريهم، ف¶اه������ر حاله � �لأ

أبوه، وهو غري بعيد. أو � أ�صلم هو � �

طباء،  و�Bخر �مل�صهورين من �لبîا�صعة �لأ

طبعة  أبي �أ�صيبعة  على م������ا يف طبقات �بن �

: د�ر مكتبة �حلياة، بريوت: �ش

م بن  6 ه������� نحو 53 عبي������د � 

م ب������ن عبيد �  5 396ه� �ئي������ل  ج

�ً �بن بîتي�صو  ، مك �صل: عبد � يف �لأ

8م  8 ه� 3 �ئيل  869م بن ج ه� 56

8م بن جورج�ش  ه� 8 نحو �بن بîتي�صو 

�ئيل. 769م بن ج ه� 5 بعد

وباملقارن������ة �لتاريîي������ة �لزمني������ة، يبعد 

�أن يك������ون �لكفرطابي وق������د كان حياً �صنة 

م �صلي������ل بîتي�ص������و �لثاين  67 ه������� 6

869م فاملدة قرنان  ه������� �ملتوف������ى �صنة 56

ويزيد، ول يبل مدى ثلثة �أجيال قرنني �إل 

أبعد من هذ� �أن يكون جده �لقريب  ن������ادر�ً، و�

ول!! بîتي�صو �لأ

ولكن يحتمل �أن عمود ن�صب �لكفرطابي: 

، �صق منه جد  علي بن �إبر�هيم بن بîتي�صو

�أو جّد�ن مث������ًل، ومثل ذلك كثري يف �مل�صادر 

�لقدمية، فعل������ى ذلك ت�صتقيم ن�صبته وت�صل 

ه� �صنًة من عمره، بغري م�صادة ملا  6 �صن������ة 

تقدم.

مر fiتمل، ويف در��صة  وRبدة �لقول �أن �لأ

ن�صîة }ت�رشي �لعنيz مل ي¶هر فيها ما يرج 

�أحد طريف �لحتمال، و� �أعلم. 

  بي������د �أن م������ن حت������ّدث عن������ه يف مقالة 

ن�������رشت يف جمل������ة طب �لعيون عن������د �لعرب 

أن������ه قد  Ophthazone �أورد تلميح������اً �إ¤ �
��صتف������اد من ��صم عائل������ة بîتي�صو يف �صفره 

أي�صاً �إ�ص������ارة �إ¤ �أن عائلة  وترحال������ه، وفيها �

�لكفرطابي عائلة عريقة يف �لطب من خلل 

�نحد�رها من مدر�صة جندي�صابور.

ÜÉWôØc ¤EG ¬àÑ°ùf

طب  أم������ا ن�صبت������ه �إ¤ كفرط������اب فا و�

فيه������ا ي�ص������ري. فالبîا�صعة �أ�ص������ًل �أهو�Rيون 

من جندي�صابور، ولكنه������م حتولو� �إ¤ بغد�د 

�ئيل  وغريها من حو�Vرش �لعر�ق، بل �نتقل ج

أ�صهر مدن ديار بكر،  �لثاين �إ¤ مّيا فارقني �

مري  با÷مهورية �لÎكية حالياً يف خدمة �لأ

�لطبقات  ممهد �لدولة �لبويهي، وبها دفن 

 . ، وك������ذ� �أقام بها �بنه عبيد � 3

و�نتق������ال �لنا�ش يف �لدي������ار �لعربية وغريها 

طباء و�أهل  ذ، ول�صيما عند �لأ �أمر �صائ يوم

�لعلم، للبو�عث �لتي �أ�رشت �إليها يف �ملقدمة، 

فل غر�بة �أن يكون رجلنا من بني بîتي�صو 
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ك و�إن كان من �أهل كفرطاب، فديار بكر  �أول

�متد�د �صامي، وقد غ������ّرب �إ¤ م�رش فكيف 

Ãا هو �أدنى؟!

√ôKBÉeh ¬JÉØdDƒe 

لقد مهر عل������ي بن �إبر�هيم بن بîتي�صو 

يف طب �لعيون، و��صته������ر ب�صنعته، و��صتفاد 

ة  أك�صبه �صهرًة وخ من �صف������ره وترحاله مما �

يف تنقله بني �لبلد. ثم �إن علي �لكفرطابي 

كان عامل������اً بطب �÷�ص������م كافة قبل �أن يكون 

متî�ص�ص������اً بط������ب �لعيون، كم������ا هو �حلال 

حديثاً، وهذه تعت من �ل�صمات �÷يدة لدى 

�أي طبيب. 

أ�صكالها  Bثاره }كتاب ت�رشي �لعني و� ومن �

طو• يوجد منه  وم������د�و�ة �أعللهاz: وهو 

ثلث ن�صخ، على ما نعلم:

و¤ يف مكتب������ة لينينغ������ر�د، ذكره������ا   �لأ

ماك�������ش مايرهو يف مقدمة كتاب حنني بن 

�إ�صح������≤ }�لع�رش مق������الت يف �لعنيz، وذكرت 

يف �لن�صî������ة �ملحققة طبع������ة �رشكة �لعبيكان 

بالرياV������ش، وهي ن�صîة قدمي������ة موؤرخة يوم 

ام�������ش ع�رش من �صه������ر جمادى  �ل�صب������ت �

ة  �لث������اين �صن������ة و�ح������د وخم�ص������ني وخم�صم

5
للهéرة �لنبوية.

 و�لثانية يف د�ر �لكتب و�لوثائ≤ �لقومية 

 ،
6

بالقاهرة حتت رقم  طب تيمور

وهذه لدي �صورة عنها، � ن�صîي رديء 

وقلي������ل �لوVصوì، تق Vصم������ن جممو يف 5 

ورق������ة، �لنا�صخ عبد �لرحيم ب������ن يون�ش، بن 

ن�صاري، �صنة �لن�صخ 883ه�  �أبي �حل�صن �لأ

م، م������ن ن�صî������ة بî������ �حلكيم عبد  78

�لرحمن بن �صامل..

و�لثالث������ة ذكرت يف �لن�صî������ة �ملطبوعة، 

وهي ن�صî������ة حديث������ة ج������د�ً يف د�ر �لكتب 

�مل�رشي������ة، من�صوخ������ة عن ن�صî������ة لينينغر�د 

يقول نا�صîها: قد وق �لفر� من ن�صخ هذ� 

ربعاء 3 رم�صان  �لكتاب يف �صباì ي������وم �لأ

م نقًل  93 �ي������ر  ه������� �ملو�ف≤  ف 3 8

عن ن�صîة ��صتح�رشها جناب �لدكتور ماك�ش 

خ�صائي يف �لعيون من  مايرهو �لطبيب �لأ

مدينة لينينغر�د عا�صمة �لرو�صيا بالت�صوير 

�ل�صم�ص������ي، ون�صخ �لر�جي عفو موله fiمود 

7
�صدقي �لن�ّصا بد�ر �لكتب �مل�رشية.

 á```©HQCG  ¤EG  ¬```ª°ù≤f  ¿CG  ø```µÁ ÜÉ```àµdGh

ول يف ت�رشي������ �أع�ص������اء �÷�ص������م  ΩÉ```°ùbCG: �لأ

كاف������ة، و�لث������اين يف ت�رشي������ �لع������ني خا�صة 

وب�صكل مف�صل، و�لثال������ث يف �أمر�Vش �لعني 

وعلجاتها، و�لر�ب يف �أدوية �لعني كافة.

 ويف �لكتاب �������رشì مف�صل لعملية �ل�صاد 

. وفيه يعزى له �بتكار علmê ل�صعف  ìلقد�

خرية من  أّرخه بقوله يف �ل�صفحة �لأ �لب�رش، �

�ملîطو•: 

أبا ن�رشm كان ل يب�رش  �إن �
 8

}وقال �لكندي

عد�صة  �لكو�ك������ب ول �لقمر، فاأ�صع Ãثل 

، فر�أى �لكو�كب بع�ش  كند�ش م دهن بنف�ص

�لروؤية، فاأ�صع ب������ه ثانية وثالثة، ف برء�ً 

تاّم������اً، وكان قد يقّدم تنقي������ة �÷�صد، فنقى 

�لكند�������ش �لر�أ�ش، ووجدت ه������ذ� �لدو�ء يف 

أنا كيف  أنه طبا�صري، وعéبت � ، �إل �
9
�حلاوي



ÉWب«
q
ÉWب«
q

ûسƒ´يûسƒ´يûسƒ´ الØµر الØµر الØµر àيàي îب àîب à øب ºيgبراºيgبراEا øب »∏Y»∏Y

81 2010ول  2010ول  2010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

أيته  ين ر� ر هذه عل������ى من ن�صخ �حلاوي، لأ

أن������ا فكان �لكند�ش  يف خم�������ش ن�صخ وجربته �

�لذي ينق������ي �لدم������ا ولي�������ش للطبا�صري �إل 

 ، يد و�لتéفيف، وما له حتليل ول تقطي �لت

، وملّا فكرت فيه  و�لغرV������ش ما يحلل ويقط������

وجدت �لكند�ش ت�صحيف طبا�صري، و�ص  

ة، يف  أربعم ذلك بالتéربة يف �صن������ة �صتني و�

أة كبرية �ل�صن، ويف رجل، برء� بعد تنقية  �مر�

�÷�صد ب�صعو• �لكند�ش، من Vصعف �لب�رش 

�لذي بل بهما �أل يب�رش� ما بعد، ول يحققا 

ما قرب، ومن �لع�صا باإذن � تعا¤.  

  ّ” كت������اب �صنفه علي ب������ن �إبر�هيم بن 

بîتي�صو �ملتطب������ب �لكفرطابي، وكتبه عبد 

ن�صاري  �لرحيم بن يون�ش بن �أبي �حل�صن �لأ

بîّطه لنف�صه يوم......... 

من ن�صîة بî������ �حلكيم عبد �لرحمن 

 .z...ن�صاري �بن �صامل بن.... �لأ

أ�صماء كثريًة ممن �أخذ عن كتبهم،  كما ذكر �

أه������رن، وجالينو�ش، و�لر�Rي، وخلف  �أمثال: �

�لكحال من م�رش، وب�رش �لكحال، و�لكندي، 

، و�حل������اوي،...  وم������ن �لكت������ب �مله������ذب

وغريهم.
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مرهم للعني.   -1

خ�ضيدي.  خ�ضيدية حكمت م�ضر يف مطلع القرن الرابع الهجري، ومنهم كافور الإ �ضرة الإ الأ  -2

عن العاّلمة �ضهاب الدين »اأبو عمرو«.  -3

َطب��ع ماك���س مايرهوف تلخي�ضاً لهذا الكتاب مع ترجمة اأجزاٍء منه، كما ُطبع الكتاب موؤخراً بكامله بتحقيق حممود   -4

اأحمد �ضقر وحممد روا�س قلعه جي وظافر الوفائي.

مريية 1346ه�/  حن��ني بن اإ�ضح��ق: كتاب الع�ضر مقالت يف العني، حتقي��ق ماك�س مايرهوف بالقاهرة، املطبع��ة الأ  -5

1928م. �س 11-12. يف الن�ضخة املحققة: �س19، 126.

مرا�س احلادثة يف العني،  ذك��ر يف هوية املخطوط )لعله املجم��وع( اأن عنوان املخطوط: جوامع كتاب جالينو�س يف الأ  -6

اأول��ه بع��د الب�ضملة جوامع كت��اب جالينو�س، الرقم والف��ن 100/ طب تيمور، تاريخ الن�ض��خ 883 ه�، النا�ضخ عبد 

وراق 227.  الرحيم يون�س، عدد الأ

لعلَّ املحققني اعتمدوا هذه الن�ضخة يف حتقيق الكتاب.  -7

يعقوب بن اإ�ضحق الكندي املتوفى �ضنة 260ه�.   -8

بي بكر الرازي املتوفى �ضنة 313ه�/ 925م.  كتاب احلاوي يف الطب لأ  -9

10- امله��ذب يف الكح��ل املجرب اأو امله��ذب يف طب العيون لبن النفي�س املتوفى �ضنة 687ه���، بينما الكفرطابي كان 

يف �ضن��ة 460ه�؟؟. في�ضتبعد اأن يكون هو املق�ضود بناء على حي��اة الكفرطابي، لكن ذكر حاجي خليفة كتاباً با�ضم 

»املهذب يف الطب« ومل يذكر موؤلفه. )حاجي خليفة: ك�ضف الظنون ج2 �س727(. 

نباء  اب��ن اأبي اأ�ضيبعة، موفق الدين اأبو العبا���س اأحمد بن القا�ضم بن خليفة بن يون�س ال�ضعدي اخلزرجي: عيون الأ  -

طباء، �ضرح وحتقيق نزار ر�ضا، من�ضورات دار مكتبة احلياة- بريوت، 1965م. عدة �ضفحات.  يف طبقات الأ

مريية 1346ه�/  اب��ن اإ�ضحق، حن��ني: كتاب الع�ضر مقالت يف العني، حتقيق ماك�س مايره��وف بالقاهرة، املطبعة الأ  -

1928م، �س 12-11.  

لباب واجلامع للعج��ب العجاب، جملدان، موؤ�ض�ضة  نطاك��ي، داود بن عمر: تذك��رة داود، امل�ضمى تذكرة اأويل الأ الأ  -

الكتب الثقافية، دار الفكر، بريوت 1996م. ج1 �س343، ج2 �س7، 212.  

لباب واجلامع للعجب العجاب، ويليها ذيل التذكرة  نطاك��ي، داود بن عمر: تذكرة داود، امل�ضمى تذك��رة اأويل الأ الأ  -

مزجة، املكتبة الثقافية- بريوت، ج1،  ذهان وتعديل الأ حد تالميذ املوؤلف، وبالهام�س النزهة املبهجة يف ت�ضحيذ الأ لأ

امل�صادر واملراجع

الهوام�ش
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�س: 147، 244، 330. 

لباب، خمطوط الرباط- اخلزانة احل�ضنية برقم 63/د،  نطاك��ي، داود بن عمر: تذكرة داود، امل�ضمى تذكرة اأويل الأ الأ  -

ال�ضفحات 72، 114، 144.

حاج��ي خليفة، م�ضطفى بن عب��د اهلل الق�ضطنطيني الرومي احلنفي ال�ضهري باملال كات��ب احللبي واملعروف بحاجي   -

خليف��ة: ك�ض��ف الظنون عن اأ�ضام��ي الكتب والفنون، 6 جمل��دات، دار الفكر، بريوت- لبن��ان 1992م. املجلدان 

الثال��ث والرابع هما )اإي�ضاح املكنون للبغ��دادي(، واملجلدان اخلام�س وال�ضاد�س هما )هدية العارفني اأ�ضماء املوؤلفني 

للبغدادي(. ج2 �س727. 

�ضا�ضية والتطبيقية، من�ض��ورات وزارة الثقافة يف  �ضالمية يف العل��وم الأ حمي��دان، زه��ري: اأعالم احل�ضارة العربي��ة الإ  -

اجلمهورية العربية ال�ضورية، دم�ضق 1995م. 6جملدات. ج2، �س77. 

احلموي، ياقوت: معجم البلدان، دار �ضادر، بريوت 1995م، 7 جملدات. ج4 �س470.   -

ع��الم، الطبعة الرابعة ع�ضرة 1999م، دار العل��م للماليني بريوت. 9 جملدات. ج4 �س  الزركل��ي، خري الدين: الأ  -

 .250

كحالة، عمر ر�ضا، معجم املوؤلفني، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت 1993م، )4 جملدات(. ج2 �س386.   -

الكفرطاب��ي، عل��ي بن اإبراهيم بن بختي�ضوع: كتاب ت�ضريح العني وا�ضكاله��ا ومداواة اأعاللها، خمطوط برقم 100/   -

طب تيمور، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، عدة �ضفحات. 

الكفرطاب��ي، عل��ي بن اإبراهيم بن بختي�ضوع: كتاب ت�ضريح العني وا�ضكالها وم��داواة اأعاللها، حتقيق حممود اأحمد   -

�ضقر وحممد روا�س قلعجي وحممد ظافر الوفائي، �ضركة العبيكان، الريا�س 1991م. �س19، 111، 126. 

جملة الرتاث العربي، ت�ضرين اأول 2005م، �س 100-99.   -

 .Ophthazone جملة تاريخ طب العيون عند العرب  -

م�ضلح، عبد احلميد: الظاهر واملدفون يف بلد الزيتون، دار عكرمة- دم�ضق 2001م. ج2 �س321.   -

دب، ن�ضخة م�ضورة من طبعة دار الكتب،  رب يف فنون الأ النوي��ري، �ضهاب الدين اأحمد بن عب��د الوهاب: نهاية الأ  -

ر�ض��اد والفن��ون، املوؤ�ض�ضة امل�ضري��ة العامة للتاألي��ف والرتجمة والطباعة والن�ض��ر 1374ه�، ج12  وزارة الثقاف��ة والإ

�س131، 134.

- BROCKELMANN (C.), GESCHTE DER ARABISCHEN LITTERATUR, Leiden, 

GI (1943), SI (1937). P 886. 

¥µ



2010ول  2010ول  842010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

كالية �ملنه و�حد من �ملوVصوعات �ملهمة صكالية �ملنه و�حد من �ملوVصوعات �ملهمة صكالية �ملنه و�حد من �ملوVصوعات �ملهمة  ص�ص� إ��رشة و�إ إ��رشة و ��رشة و���رشة و� �فة �لعربية �ملعا�����فة �لعربية �ملعا���� فة �لعربية �ملعا����صفة �لعربية �ملعا����ص ص�لفل�ص�لفل�

ن يف حدود علمي.  Bتح������≤ من �لعناية و�لبحث حت������ى �لصتح������≤ من �لعناية و�لبحث حت������ى �لصتح������≤ من �لعناية و�لبحث حت������ى �ل ص�لت������ي مل حتÃ ßا ت�ص�لت������ي مل حتÃ ßا ت�

كالية و�ملنه صكالية و�ملنه صكالية و�ملنه  ص�ص� إطلحات �لتي وردت يف �لبحث بالتعريف كالإطلحات �لتي وردت يف �لبحث بالتعريف كال طلحات �لتي وردت يف �لبحث بالتعريف كالصطلحات �لتي وردت يف �لبحث بالتعريف كالص صوقد تناولت �مل�صوقد تناولت �مل�

ول: تعريف  ول وفيه مطلبان �ملطلب �لأ ور �ملناه وكان ذلك يف �ملبحث �لصور �ملناه وكان ذلك يف �ملبحث �لصور �ملناه وكان ذلك يف �ملبحث �لأ صو�صو�

ة. ويف رشة. ويف رشة. ويف  رش������ور �ملناه �ملعا�رش������ور �ملناه �ملعا� ������ور �ملناه �ملعا�ص������ور �ملناه �ملعا�ص صما �ملطل������ب �لثاين: فقد Vصمنته �صما �ملطل������ب �لثاين: فقد Vصمنته � أ طلح������ات صطلح������ات صطلح������ات � ص�مل�ص�مل�

ول: بينت  كالية تكون �ملنه وفيه مطلبان �لصكالية تكون �ملنه وفيه مطلبان �لصكالية تكون �ملنه وفيه مطلبان �لأ ص�ص� إ�ملبح������ث �لثاين: نقد �ملناه و�إ إ�ملبح������ث �لثاين: نقد �ملناه و

.OGد¨ÑH ájöüæàس�ŸG á©eا÷اH áØل�سØdG س�b ‘ áيe �س E’G áيHر©dG áØل�سØdG Pاàس�CG .áيØل�سØdG اjق†ساdG ‘ åاحH
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. وجاء �ملطلب  فيه �لنقد �ملوجه لهذه �ملناه

ية تكون �ملنه وحتديد �صكالية تكون �ملنه وحتديد �صكالية تكون �ملنه وحتديد  �لثاين: لبي������ان �إ

لت صلت صلت  صهم ما تو�صهم ما تو� ا�مل�صكل������ة، وختمت �لبح������ث با�مل�صكل������ة، وختمت �لبح������ث باأ

. �إليه من نتائ

�إن ه������ذه �مل�صكل������ة هي �إح������دى م�صاكل 

ت هي �مل�صكل������ة �لوحيدة �لتي صت هي �مل�صكل������ة �لوحيدة �لتي صت هي �مل�صكل������ة �لوحيدة �لتي  ص��رش ولي�ص��رش ولي� ��رش ولي����رش ولي�� ��لع������لع����

��رش. لكن هذه ���رش. لكن هذه ���رش. لكن هذه  �و�جه������ت �لفكر �لعربي �ملعا�����و�جه������ت �لفكر �لعربي �ملعا����

�أمام  ��مل�صكلة بر��مل�صكلة بر�أيي قد وقفت عائقاً حقيقياً

لمية. صلمية. صلمية. �إن  ص�ص� إ������ة �لعربي������ة و�لإ������ة �لعربي������ة و�لإ ������ة �لعربي������ة و�لص������ة �لعربي������ة و�لص صو �لنه�صو �لنه� و �لنه�رشو �لنه�رش رشم�رشم�

ته على �لفكر صته على �لفكر صته على �لفكر  Vصيا �لذي فرVصيا �لذي فر يا �لذي فرVصيا �لذي فرVص ص�لتîب������ و�ل�ص�لتîب������ و�ل�

ت صت صت  صت وهي لي�صت وهي لي� ت وهي لي�صت وهي لي�ص ص��Î�ت م�ص��Î�ت م� ��Î�ت م����Î�ت م�� � ف���� ف��� رش�لعربي �ملعا�رش�لعربي �ملعا�رش

رية كان له������ا صرية كان له������ا صرية كان له������ا �أثرها على و�ق �لتفكري  صبالق�صبالق�

�ت طويلة Î�ت طويلة Î�ت طويلة  Î، فقد بقين������ا فÎ، فقد بقين������ا ف رش�لعرب������ي �ملعا�رش�لعرب������ي �ملعا�رش

������ي، ص������ي، ص������ي، �أما �Bن  Vصارى �ملاVصارى �ملا ارى �ملاVصارى �ملاVص ص�ص� أ م������ن �لزمن ونح������ن �

ي ما يéعلنا على صي ما يéعلنا على صي ما يéعلنا على  Vصتمد من �ملاVصتمد من �ملا تمد من �ملاVصتمد من �ملاVص صن ن�صن ن� أ و�ن � �لأ

ل مع������ه، وصل مع������ه، وصل مع������ه، و�أن نوف≤  صق������ل على عتبة �لتو��صق������ل على عتبة �لتو�� �لأ

أ تر�ثنا بعني  �ن نقر�ن نقر� أ ة، ورشة، ورشة، و� رش�ث و�ملعا�رش�ث و�ملعا� Î�ث و�ملعا�Î�ث و�ملعا� Îبني �لÎبني �ل

ش�ملتفح�ش�ملتفح�ش، ل بعني �ملدهو�������ش �ملتعéب و�أن 

������ منهéاص������ منهéاص������ منهéاً يف �لعلوم �لن¶رية و�لتطبيقية  صن�صن�

وي صوي صوي  صوعنا �لنه�صوعنا �لنه� وعنا �لنه�رشوعنا �لنه�رش رشل������ة م�رشل������ة م� ل������ة م�صل������ة م�ص صيدينا ملو��صيدينا ملو�� اخذ باخذ باأ اياياأ

مة وحلم �÷ماهري. �لذي هو �أمل �لأ

شVشVش ÎVÎV Î�صكاليات �لتي تعÎ�صكاليات �لتي تع إوعلى رغم كل �لإوعلى رغم كل �ل

������لص������لص������ل �لعمل من  صن نو��صن نو�� أ طريقن������ا يéب علينا �

�أجل هذ� �لهد �لنبيل.

äÉMÓ£°U’G ™e áØbh

 ∞```̀jô```̀©```̀J  :∫h C’G  Ö`````∏`````£`````ŸG
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وVش يف بيان �إ�صكالية  �إن من �ملهم قبل �

�ملنه يف �لفل�صفة �لعربية �ملعا�رشة، من بيان 

�صكالية  بع�ش �ملفاهيم ول�صيما م�صطلحي �لإ

و�ملنه باعتبارهما مرتكز �لبحث.

�صكالية problematic، و�مل�صكلة   � �لإ

Problem فف������ي �لع������ودة �إ¤ كتب �ملعاجم 
جند �أن لف������ß �إ�صكالية لغًة م�صت≤ من �لفعل 

أ�صكل �ل������ذي  يعن������ي �مل�صابهة  �لرباع������ي �

أ�صكل عليه  و�للتبا�������ش و�لختل• نق������ول: �

م������ر �أي �ختل������ و�لتب�������ش. و��صطلحاً:  �لأ

ماأخ������وذ من م�صكلة وه������ي �ملع�صلة �لن¶رية 

أو �لعلمي������ة �لت������ي ل يتو�صل فيه������ا �إ¤ حل  �

يقيني و�لخت������ل• و�للتبا�ش �ملاأخوذ من 

�ملعن������ى �للغوي ير�ف≤ �ملعن������ى �ل�صطلحي 

عن������د �لدكتور fiمد �÷اب������ري حيث يعر 

من¶ومة من  �صكالي������ة ��صطلحاً باأنه������ا  �لإ

�لعلق������ات �لتي ن�صéتها د�خ������ل فكر معني 

م�صاكل عديدة مÎ�بط������ة ل تتو�فر �إمكانية 

حلها منف������ردة ول تقبل �حلل م������ن �لناحية 

�لن¶ري������ة �إل يف �إط������ار ح������ل ع������ام ي�صملها 

�ص������كال Ãعنى �للتبا�ش يطل≤  جميعاً و�لإ

 . على ما هو م�صتبه ويقر�أ من دون دليل كا
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�صكال  فاإن �لإ  �إذ�ً 
3
ومن ثم يبقى موVص ن¶ر

عند �لفل�صف������ة هو �صف������ة لق�صية لي¶هر 

فيه������ا وجه �حل≤. وبهذ� فهي ميكن �أن تكون 

�صادقة �أو خل ذل������ك... �إنها موVص ن¶ر 

أو فل�صفية  ي ق�صية فكرية � لدى �لد�ر�صني لأ

و�إن �أي عملية فيها �أو �حلكم عليها بال�صلب 

. ب�صبب �أن  ������ل يé������اب هو fiل � أو �لإ �

أ�صا�صها  �صكالية نف�صها ل تطرì م قائلها � �لإ

خر  Bصم و�ل� �لق������وي �ملتني �لذي ي�صلم به �

أو �لقر�ءة لهذه �مل�صكلة فكيف  عن������د �ل�صما �

�إذ� كان������ت هذه �مل�صكلة منهé������اً؟ متبنى من 

�صكالية  ، عليه تبقى �لإ أو ذ� هذ� �لكات������ب �

موVص لب�������ش و��صتباه، ومنطقياً عدم �ليقني 

بقط �حلكم فيه������ا، و�صيكولوجّياً: هي عدم 

خرون ع������ن �ملوVص  Bا يقوله �ل������Ã لت�صلي������م�

 
أو �لقار أو در�صه من �ل�صام � �ملر�د بحثه �

وتاأ�صي�صاً عل������ى ذلك فاإن �إ�صكاليات �لفل�صفة 

�صا�ش �إ�صكالية  �لعربية �ملعا�رشة ه������ي يف �لأ

�لنه�صة �لعربية و�لتي لها تفرعات مرتبطة 

بع�صها ببع�ش ه������ذه �لتفرعات هي يف حد 

ذ�ته������ا �إ�صكاليات Vصمن �إ�صكالي������ة �لنه�صة. 

فم�صكلة �لتنمي������ة �لقت�صادية و�لجتماعية 

و�لب�رشية وم�صكلة �لتعليم، وم�صكلة �لحتلل 

�ملبا�رش وغري �ملبا�رش �أي �مل�رشو �ل�صتعماري 

�أي م�صكل������ة �ل�صتقلل  و�لهيمن������ة �لعاملية 

�ل�صيا�صي كلها م�صاكل مرتبطة بع�صها ببع�ش 

فاإذ� ما حاولنا حل �أي من هذه �مل�صاكل على 

�صبي������ل �ملثال ح������ل م�صكلة �لفق������ر و�لتîلف 

�لجتماع������ي فاإنه يéب علينا ح������ل م�صكلة 

�لتعليم وح������ل م�صكلة �ل�صتعمار و�ل�صتقلل 

يف �لقر�ر �ل�صيا�صي وبالتا تبدو جمي هذه 

ى بوجه  �مل�صكلت مÎ�بطة وهي �إ�صكالية ك

�لنه�صة �لعربية.

�أما �ملنه لغة: فهو من نه نهéاً �لطري≤ 

. ويعرفه يو�صف كرم 
5
أبانه و�أوVصحه �صلكه: �

�لطري≤ �لو�Vص يف �لتعبري عن �صيء،  أن������ه  با

�أو عمل �صيء، �أو يف تعليم �صيء، طبقاً ملباد 

معينة، وبن¶ام معني بغية �لو�صول �إ¤ غاية 

و�صيل������ة fiددة تو�صل �إ¤   �أو هو 
6

معين������ة

طريقاً للحقيقة.   و�ملنه كونه 
7

غاية معينة

وملا كانت �حلقيقة هي �لتطاب≤ بني �لوجود 

 فاملنه 
8

�صياء �للف¶ي و�لعلمي و�لعيني للأ

هو �لطري≤ �لذي يوؤدي �إ¤ ذلك �لتطاب≤ بني 

أنو� �لوجود. �

ولكي نعطي فكرة عن �أق�صام �ملنه فاإن 

�ملنه ينق�صم بح�صب �لعمل �لذي يعمل فيه 

ف������اإن كان عمله يف جمال �لعل������وم �لطبيعية 

أو  أو �ل�صتقر�ئي � �صم������ي باملنه �لتéريب������ي �

�لتطبيق������ي. و�إذ� كان عمله يف جمال �لتاريخ 

ن�صانية �صم������ي باملنه �لتاريîي  و�لعل������وم �لإ

�ل�ص������وري...  أو  � �لعقل������ي  أو  � �ملق������ارن،  أو  �

كاملنه �لفرVصي  وهنالك مناه متع������ددة 
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ر�صطي،  فلط������وين، و�ملنه �لو�قع������ي �لأ �لأ

و�ملنه �لعقلي �لديكارتي، و�ملنه �لتéريبي 

هر حديثاً �ملنه �لتحليل  وقد  �لبيكوين 

�ملنطقي، و�ملنه������ �لهو�رش و�ملنه �لبنيوي 

9
. وغريها

وينبغ������ي �لنتب������اه �إ¤ �أن �لط������رق �لتي 

تعتمد يف �لو�ص������ول �إ¤ �حلقيقة كثرية، مما 

طاأ و��صعة جد�ً  يéعل �حتمالت هام�ش �

يف �لعتقاد �لذي يذه������ب �إ¤ �أن كل طري≤ 

يوؤدي �إ¤ �حلقيقة طاملا �أن �ملنه طري≤ �إ¤ 

أ�صا�ش  أنه على � �حلقيقة و�لطرق كثرية، في¶ن �

ذل������ك يح≤ لكل من ي������رى يف طريقه منهéاً 

�أن ي�صلك������ه و�صولً �إ¤ غايت������ه وهذ� يéعلنا 

أو  نوؤكد V������رشورة �لتمييز بني طري≤ وطري≤، �

ق������ل بني منه ومنه������ ويتم �لتمييز بني 

منه������ و�Bخر من خلل �لغاي������ات �لتي يريد 

فاإن هذه  أو ذ� �لو�صول �إليها  هذ� �ملنه �

ا يفهم  �ملناه������ على تنوعه������ا و�صعته������ا، �إ

أنها fiاول������ة للو�صول �إ¤ غاية  من مر�دها �

معينة ع������ ��صتعمال مباد وقو�عد fiددة 

ي�صري Ãوجبها �لباحث حتى ي�صل �إ¤ مر�ده 

أثر يف  ومبتغ������اه. و�إن كان للéان������ب �لنف�صي �

ن�صانية  ذل������ك ل�صيما يف جم������ال �لعل������وم �لإ

. �لذ�تية ذ�ت �لطاب �لتاريîي

 è```gÉæŸG  Qƒ```°U  :ÊÉ```ãdG  Ö```∏£ŸG
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ونحن يف خ�صم در��ص������ة �إ�صكالية �ملنه 

ينبغي �لتع������ر على �إ�صكالية �ملنه لنتلم�ش 

أ�صكال  فيما بع������د �إ�صكاليت������ه فمن �ص������ور و�

: �ملنه
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�أولً: �ملنه������ �لتاريî������ي: وه������و �ملنه������ 

�لذي يتم Ãوجبه در��ص������ة �لق�صية تاريîياً 

�صكال  ه������ور �لإ �صباب �لت������ي دعت �إ¤  و�لأ

حد�ث  لة على �لأ �ص يف ق�صية ما وط������رì �لأ

جابة عليها. وما هي  �لتاريîية وfiاول������ة �لإ

أث������ر و�لتطاب≤ و�لنت�صار  عو�مل �لتاأثري و�لتا

و�لختل يف تلكم �لق�صية. �إن �أهم من مثل 

�صلمية  هذ� �ملنه يف �لفل�صف������ة �لعربية �لإ

عل������ى �صبيل �ملثال: fiم������د لطفي جمعة يف 

�صلمz وخليل �÷ر  كتابه }تاريخ فل�صفة �لإ

وحن������ا �لفاخوري يف كتاب������ه }تاريخ �لفل�صفة 

�لعربيةz وكمال �لياRج������ي و�أنطو�ن غطا�ش 

وهنا 
 

zك������رم يف }�أعلم �لفل�صفة �لعربية

در��صات كثرية يف هذ� �ل�صدد. وعلى �لرغم 

�صلمية ما  من ذلك فاإن �لفل�صفة �لعربية �لإ

R�لت بح�ص������ب ر�أي عمر ف������رو بحاجة �إ¤ 

أنف�صهم  Bر�ء �لفل�صفة � عرVش �صحي ملعرفة �

3
أينا فيهم. قبل �أن نعرVش ر�

:»Yƒ°VƒŸG è¡æŸG : kÉ«fÉK

�إن خ������ري من مثل هذ� �ملنه يف �لفل�صفة 

�صتاذ  �صلمي������ة �ملعا�رشة ه������و �لأ �لعربي������ة �لإ

رحمه � فهو بح≤  م�صطفى عبد �لر�Rق 

ر�ئ������د هذ� �ملنه وقد ب�صط������ه لنا يف كتابه 

�صلمية }�لقاهرة،  هيد لتاريخ �لفل�صفة �لإ

مz وق������د كان له������ذ� �ملوقف عند عبد  9

أ�صب������اب دف �إليه������ا نفر من  �ل������ر�Rق دو� و�

�مل�صت�رشق������ني ممن حاولو� �أن يوجهو� �لطعن 

�إ¤ �لعرب �مل�صلم������ني ويتوهمونهم ب�صحالة 

�لفك������ر �لفل�صف������ي وغياب �لوع������ي بامل�صائل 

. �ملنطقية و�مليتافيزيقية

�إن �أ�صح������اب ه������ذ� �ملنه ق������د بينو� �أن 

در��ص������ة �أي ق�صية يéب �أن يكون من د�خلها 

�أي �لغو�ش يف باطنها وتثوير هذ� �لباطن من 

خلل روؤيا معا�رشة فريتب������ بذلك �لÎ�ث 

باملعا�������رشة. �إن �أهم م������ن مثل هذ� �ملنه يف 

علم������اء �لكلم و�لفقهاء  ن¶ر �أ�صحابه هم 

�صوليون و�ملت�صوف������ة، وهوؤلء هم �لذين  و�لأ

جاوؤو� Ãو�قف عقلية فل�صفية حددت �صمات 

�صلم������ي يف مو�قفه من  �لعق������ل �لعرب������ي �لإ

5
. �مل�صكلت �لفل�صفية �ملعروVصة

: ó÷G …OÉŸG è¡æŸG : kÉãdÉK

وهو �ملنه������ �لذي يقوم عل������ى معطيات 

�لتاريîي������ة  �÷دلي������ة  �ملادي������ة  �لفل�صف������ة 

وتق�صيماتها للمéتم������ ومر�حل تطوره ع 

�لتاري������خ و�إرج������ا ه������ذ� �لتط������ور �إ¤ عامل 

م�صيط������ر، هو �لعامل �مل������ادي �لقت�صادي 

ا �نطل≤ من هذه �لفروVش  وهذ� �ملنه �إ

 وف�رش على 
6
�لتي وVصعتها �لفل�صفة �ملادية

�صا�������ش كل �لق�صاي������ا و�مل�صاكل �لتي  هذ� �لأ

�صلمية، وحاول  و�جهت �لفل�صفة �لعربية �لإ

أو باBخ������ر �أن يلب�ش تر�ثن������ا �لفل�صفي  ب�ص������كل �

لبو�ص������اً مادياً جدلياً، و�أن يف�رش حركة �لفكر 
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فيه Ã������ا يتنا�صب وطبيعة منهéه، �أي بعبارة 

�أخرى، �إ�صقا• �حلاV������رش ومعطياته �لعلمية 

و�لجتماعي������ة و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية على 

�ملاVص������ي ول�صال �ملاVص������ي بكل ما ميثله من 

أبرR من ميثل ه������ذ� �ملنه وحاول  و�
 7

ذل������ك

تطبيق������ه عل������ى تر�ثن������ا �لفل�صف������ي �لعربي 

�صلمي د.طّيب تيزيني يف كتابه }م�رشو  �لإ

روؤي������ة جدي������دة للفك������ر �لعرب������ي يف �لع�رش 

م. ود. ح�صني مروة  97 z دم�ص≤،  �لو�صي������

يف كتاب������ه }�لنزع������ات �ملادي������ة يف �لفل�صف������ة 

 ، ê � 978 ، ê صلمية، بريوت� �لعربي������ة �لإ

 و�إن كان هنا بع�ش �لتباين بني 
8
z 979

Bر�ء �لتيزيني ومروة. �

: ó÷G »îjQÉàdG è¡æŸG : kÉ©HGQ

أ�صتاذنا  ثيل � لق������د مثل هذ� �ملنه خري 

لو�صي من خ������لل كتابه  �لدكت������ور ح�ص������ام �لأ

 zصلمي� }در��ص������ات يف �لفكر �لفل�صف������ي �لإ

م وقد عمل على  98 �لذي �صدر بب������ريوت 

تطبي≤ هذ� �ملنه يف كتابه }من �مليثولوجيا 

�إ¤ �لفل�صفةz �لذي �صدر ببريوت �أي�صاً عام 

، ويف كت������اب }�لزمن يف �لفكر �لديني  98

 ، 98 و�لفل�صفي �لق������دzË �صدر يف بريوت 

 zوكتاب������ه }حو�ر ب������ني �لفل�صف������ة و�ملتكلمني

98 م، ويرى  �ل������ذي �صدر يف بريوت �أي�صاً 

لو�ص������ي �أن �أهم ما يق������وم عليه هذ� �ملنه  Bل�

�صلمي،  هو �أن �لÎ�ث �لفل�صف������ي �لعربي �لإ

يé������ب �أن ين¶������ر �إليه من خ������لل �لعلقات 

ب������ني �لطبقات وم�صت������وى �لن�صال  �ملتبادلة 

أو ذ� ف�صًل عن  �لطبق������ي يف هذ� �ملéتم �

�لن¶������ر �إ¤ م�صتوى تطور �لعل������وم، ول�صيما 

أو ذ� م  �لعلوم �لتطبيقية يف هذ� �ملéتم �

�لهتمام بالتو��صل �لفل�صفي �لفكري �أي ما 

ي�صمى بالحتياطي �لÎ�كمي من �لت�صور�ت 

خ������ذ بعني �لعتبار  و�مل������و�د �لفكرية. م �لأ

 . �صائ�������ش �لقومية و�لوطني������ة للمéتم �

 .
9

وهذه �لنقا• هي �لتي يقوم عليها �ملنه

هار  أي�ص������اً باأنه يهتم باإ وميت������اR هذ� �ملنه �

يفي  أد�ئها �لو �ملو�قف و�لن¶ر�ت من خلل �

، ومن خلل وقوفها  يف Rمانها، �أي عمن نع

م حركة �لتقدم �لعلمي �أو Vصد.

:»©°VƒdG è¡æŸG : kÉ°ùeÉN

يعت������ �لدكتور عبد �لرحمن مرحبا خري 

من مثل هذ� �ملنه يف تاريخ �لفل�صفة �لعربية 

ويقوم هذ� �ملنه على  �صلمية �ملعا�رشة  �لإ

�صكالي������ة يف تاري������خ �لفل�صفة  �لإ در��ص������ة 

�صلمية بالتعام������ل م ن�صو�صها  �لعربي������ة �لإ

كما هي }كائنةz ل كم������ا يéب �أن تكون، �أي 

�إن �لفكرة �لفل�صفية Vرشورة تاريîية حياتية 

ائف ومهمات  �صحابها وع�رشه������ا ولها و لأ

بعينه������ا، و�إن لكل مرحل������ة تاريîية فل�صفتها 

ومز�جه������ا �لعقلي و�لروحي ول������كل ح�صارة 

. ويتمي������ز �ملنه  خ�صائ�صه������ا �ملتمي������زة
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�لوVصعي عند مرحبا بقيامه على عدد كبري 

م������ن �لن�صو�ش �لفل�صفية ل������ذ�ت �لفيل�صو 

لتت�ص������ بذلك فل�صفته بعد �إخلء �لن�صو�ش 

من �لغموVش وبيانه وتوVصيحه.

:»∏≤©dG è¡æŸG : kÉ°SOÉ°S

�إن من �أهم ما يقوم عليه هذ� �ملنه هو 

ال�صة  �لتفري������≤ بني �لن¶ري������ة �لفل�صفية �

وب������ني �لفل�صف������ة �لعامة، وي�ص������م يف طياته 

�إVصافة �إ¤ �لفل�صفة �لن¶رية، �لت�صو وعلم 

�لكلم، م������ن خلل �لÎكيز عل������ى �لعقل يف 

فكار و�لن¶ري������ات �أو رف�صها ويعت  تبني �لأ

أبرR و�أهم  �لدكتور fiمد عاط������ف �لعر�قي �

من ميثل هذ� �ملنه م������ن خلل بع�ش كتبه 

ديد   و}
3
zمثل }مذ�هب فل�صفة �مل�رشق

يف �ملذ�هب �لفل�صفية و�لكلميةz و}ثورة 

و}�ملنه 
 5

zلعق������ل يف �لفل�صف������ة �لعربي������ة�

 ومن �أهم ما 
6
zلنقدي يف فل�صفة �بن ر�صد�

أنه يعتمد على �لن�صو�ش  � يتميز به هذ� �ملنه 

Bر�ء �لفل�صفة م عدم  �لفل�صفي������ة يف در��صة �

حتميلها تف�صري�ت ل ي�صم بها �لن�ش نف�صه، 

ف�صل يف تقدير �لفيل�صو  ث������م �إن �ل�صبيل �لأ

ن  ف������كار ونقدها، لأ ح������≤ قدره هو حتليل �لأ

أنها �أفكار  قل دليًل عل������ى � يف هذ� عل������ى �لأ

حية ومل تولد �إل ملا �هتممنا بها من جانبنا.. 

ويéد �صاحب هذ� �ملنه �أن �لن¶ر �إ¤ تاريخ 

�لفل�صفة �لعربية م������ن خلل من¶ور تقليدي 

يقوم على �لرو�ية من دون �لدر�ية و�لتحليل 

ا يقوم على �لن¶������رة �مل�صطحة من دون  و�إ

نه ل ي�صتطي ك�صف ثر�ء  �لن¶������رة �ملعمقة، لأ

7
. هذه �ملذ�هب �لفل�صفية و�لكلمية

:»∏«∏ëàdG è¡æŸG : kÉ©HÉ°S

يب������دو ه������ذ� �ملنه قريب������اً م������ن �ملنه 

أنه يزيد عليه باأنه يعتمد على  �ملوVصوعي �إل �

�لبح������وث �لتحليلية و�لتف�صيلية لكي يîتار 

ر�ء ويعيد تركيب  Bمذ�هب معينة وي�صنف �ل

ولية ملوVصوعات �لفل�صفة �لعربية  �لعنا�رش �لأ

�إط������ار تركيبي،  �صلمي������ة، ويدخله������ا يف  �لإ

ويعرVصها عرVص������اً مركز�ً ت�صيطر عليه فكرة 

�إ¤ جانب ذلك ف������اإن هذ� �ملنه  موجهة 

هو غري ما تعني������ه فل�صفة �لتحليل �ملنطقية، 

�ملعروف������ة يف �لفكر �لفل�صف������ي �ملعا�رش، بل 

تلف عنها –وه������و يتéه على  هو �ص������يء 

نح������و مبا�������رش �إ¤ موVصوعات fi������ددة من 

�لتفكري ليتîذها مادة لن������و من �لدر��صات 

ف������كار �أك مما تعنى  �ملرك������زة �لتي تعنى بالأ

 �إن خري من مثل 
8

بالتفا�صي������ل �لتاريîي������ة

�صلمية  هذ� �ملنه يف �لفل�صف������ة �لعربية �لإ

 ìمود قا�صم حيث ي�رشfi ملعا�رشة �لدكتور�

�صلمية لي�صت وريثة  باأن �لفل�صفة �لعربية �لإ

�لفل�صف������ة �ليوناني������ة و�لروماني������ة، بل لديها 

ة عن  ا�صة بها و�ملع �صلية � عنا�رشها �لأ

موقف �أ�صحابها من م�صكلتها ومع�صلتها 
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9

و�حلل������ول �لتي قدمتها له������ذه �مل�صكلت

وعلى �لرغم من تعدد �ملناه �إل �أن �ل�صوؤ�ل 

مة  �ل������ذي يبق������ى مطروحاً ما ه������و منه �لأ

للنهوVش؟ وبح�صب ر�أي �لباحث فاإن �مل�صكلة 

مة!. أو تغييب �ملنه عن �لأ تكمن يف غياب �

è¡æŸG ¿ƒµJ á«dÉµ°TEGh ègÉæŸG ó≤f

:ègÉæª∏d ΩÉY ó≤f :∫h C’G Ö∏£ŸG

�إن م������ن �أهم �مل�صاكل �لت������ي تو�جه �لعقل 

�لعربي �ملعا�رش هي م�صكلة �ملنه �إن �ملناه 

�ل�صالفة �لذكر ينتقد بع�صها بع�صاً فاأ�صحاب 

�ملنه �ملوVصوع������ي ينتقدون �ملنه �لتاريîي 

ويد�فع������ون عن منهéهم فاملنه������ �لتاريîي 

بر�أي عبد �حلليم fiم������ود قد �أVرش �إVرش�ر�ً 

بالغ������اً يف در��ص������ة �لفكر �لفل�صف������ي �لعربي 

طوءة ومغلوطة  نه قدم قر�ءة  �صلمي لأ �لإ

للÎ�ث... وعليه فاإن �ملنه �ملوVصوعي بر�أي 

د. fiمود هو �لذي يقدم �لقر�ءة �ل�صحيحة 

3
و�ملوثوق بها لÎ�ثنا �لفل�صفي.

أم������ا �أ�صح������اب �ملنه������ �مل������ادي �÷د  �

�صل و�أن  فاإنهم ي������رون �أن منهéهم ه������و �لأ

خرى يف  ف�صل �ملناه �لتاريîية و�ملناه �لأ

��صتîر�ê وتطوير وجهة ن¶ر علمية موحدة 

�صلم������ي �لفكري  ح������ول �لع�رش �لعرب������ي �لإ

أيه������م مل يدر�صو�  أنهم يف ر� ، وذل������ك � �لو�صي

هذ� �لع�رش �لفكري يف علقته �لجتماعية 

و�لقت�صادي������ة و�ل�صيا�صية، وهم مل يفلحو� يف 

نهم  تق������دË در��صة دقيقة عن ه������ذ� �لفكر لأ

أو  قطع������و� كل �صلة ما بني �لو�ق������ و�ملثال، �

فهم 
 3

هورها أ�صب������اب  ما ب������ني �لن¶رية و�

�لق������ر�ءة �ل�صحيحة  ون منهéه������م هو  يعت

و�ل�صامل������ة ملéم������و تر�ثنا �لفك������ري �لعربي 

وهذ� �ملنه قد وجه �إليه �لنقد 
 3

�صلمي �لإ

من قبل �أ�صحاب �ملنه������ �لتاريîي �÷د 

ول�صيما ر�ئ������د هذ� �ملنه������ �لدكتور ح�صام 

لو�صي �لذي يرى �أن هذ� �ملنه على رغم  Bل�

من �دعاء�ت������ه يف �لتعامل �لعلمي م �لÎ�ث 

أبعد ما يكون عن ذلك فهو قريب من  أنه � �إل �

�ملنه }�ل�صلفيz �لذي يعيد �حلاVرش و�أدو�ته 

�لفكري������ة �إ¤ �ملاVصي بكل م������ا تعنيه �لكلمة، 

أو يفهم �ملاVصي على �صورة �حلاVرش، ف�صًل  �

 33
عن �لنتقائي������ة يف �لتعامل م �لن�صو�ش

فيت�������رش كيفي������اً يف فك������ر �ملدرو�صني على 

أ�ص�������ش ون¶ر�ت غريبة م������ن حيث �مل�صطل  �

 
3

وع������ن �ملع������اين �لروحية له������م ولع�رشهم

لو�صي عن منهé������ه ويعده مفيد�ً  Bويد�ف������ �ل

خرى  للدر�������ش �لفل�صفي بî������ل �ملناه �لأ

�لتي قدمت من وجهة ن¶������ره قر�ءة قا�رشة 

نها  �صلمي لأ للÎ�ث �لفل�صف������ي �لعرب������ي �لإ

 .
35

خرى �أخذت بéانب و�أهملت �÷و�نب �لأ

R يف كتابات د.  �أما �ملنه �لوVصعي و�لذي ي

fiمد عبد �لرحمن مرحبا فقد نقد �ملناه 

�تî������اذ هذ� �ملنه  خ������رى و�عت مرحبا  �لأ
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يف ق������ر�ءة تر�ثنا �لفل�صفي ب������كل �صî�صياته 

�ملتميزة، باأن �ملناه �لتاريîية قد �أVرشت يف 

تقدË �ل�صورة �حلقيقية لكيفية در�ش هوؤلء 

أنهم عندما يوؤرخون للفل�صفة  �لفل�صفة، ذلك �

ون من نقد �أ�صحابها  �لعرب �مل�صلمني يك������

 �أما �ملنه �لعقلي 
36

وتوجيه �ملطاعن عليهم

وعلى ل�صان �لدكتور عاطف �لعر�قي يتوجه 

خرى ل�صيما �ملنه  بالنقد �إ¤ �ملناه������ �لأ

 zًويعده }لهو�ً وعبثا ...
37

�لتاريîي �ملق������ارن

 وبهذ� فهو 
38

zنه يقوم على }�لتاأثر و�لتاأثري لأ

ن������ه ل يقوم على  منه������ خطابي لبرهاين لأ

برهانية دقيقة، بل عل������ى عو�طف و�أمزجة 

تلفة وفيه م�ص و�Vص������ لفكر �لفيل�صو 

�للح≤ عل������ى �ل�صاب≤ و�إهمال موؤثره لع�رشه 

وعلومه و�أن¶مت������ه �لجتماعية و�لقت�صادية 

و�لفكرية وهو م������ال يرت�صيه �صاحب �ملنه 

وقد ر�أى �لدكتور �لعبيدي �أن هذ� 
 39

�لعقلي

ق������د بقي على �لرغ������م من مميز�ته  �ملنه 

حادية  أ�صري �لن¶������رة �لأ أن������ه � يéابي������ة –� �لإ

�صلمي، ما  �إ¤ �لفك������ر �لفل�صفي �لعرب������ي �لإ

ديدي������ة و�إحيائية  مل يقدم ق������ر�ءة �صاملة و

�أما �ملنه 
 

ح�صبما يقول �صاحب �ملنه������

هذ�  �لتحليل������ي فقد وجه �إليه نقد�ً وهو �أن 

فكار �لفل�صفية  �ملنه �نتقائي و�Vص ياأخذ �لأ

ويحللها ويركب من هذ� �لتحليل روؤية جديدة 

لرÃا لي�صت كما هي عند �لفيل�صو �ملدرو�ش 

�أي �إنه يحمل �لن�ش ما ل يحتمل من �لتاأويل 

ال������ف لقو�عد و�أ�ص������ول �لبحث يف  وهذ� 

تاري������خ �لفكر �لفل�صفي كما وجدنا عند بقية 

خرى ل�صيم������ا �÷د �لتاريîي  �ملناه �لأ

. و�لوVصعي

 è¡æŸG ¿ƒµJ á«dÉµ°TEG :ÊÉãdG Ö∏£ŸG

:á∏µ°ûŸG ójó–h

هرت م  ن�ص������ان �إ¤ منه  �إن حاجة �لإ

و¤ حل������ل م�صكلته  ن�ص������ان �لأ fi������اولت �لإ

أنه  �لفكري������ة وتكم������ن حاجت������ه للمنه������ يف �

�صياء،  يتو�صل ب������ه �إ¤ �كت�صا حقائ������≤ �لأ

و�أ�ص �ملفاهيم و�صلمة �لتحليل و�ل�صتقر�ء 

، ثم تن¶يم  Bليات نقل �ملعتقد�ت �إ¤ �لو�ق و�

�لو�ق������ على وف≤ خل�صات �لتفكري �لعلمي، 

ويف �لمتد�د �لتاريîي للثقافة �لعربية هنا 

، و�أخ������رى يف تكون  م�صكلة يف تك������ون �ملنه

�ملعرف������ة على  �لتفك������ري �لعربي بحلول 

فالنه�صة �أهم 
 

م�صكلته �لعميقة للنه�صة

م�صكلت �لفكر �لعربي �ملعا�رش ولكي نتو�صل 

�إ¤ حلول �صليمة له������ذه �مل�صكلة لبد لنا من 

وVص������ منه يو�صلنا �إ¤ حله������ا فهل �مل�صكلة 

تكمن يف عدم قدرتنا على تبني منه علمي 

أم �أن �مل�صكلة تكمن يف  يقودن������ا �إ¤ �لنه�صة؟ �

أ�ص�ش منهéية تو�صلنا  ت�صكي������ل معارفنا على �

أكانت �مل�صكلة يف �ملنه  �إ¤ �لنه�صة؟ و�صو�ء �

أ�صباب������اً عديدة  �أم يف �ملعرف������ة ف������اإن هنا �
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�صكالية من �أهم هذه  ه������ور هذه �لإ �أدت �إ¤ 

. و�أهم  �صباب �ملتعلق������ة باملنه �صب������اب: �لأ �لأ

�صباب �لتاريîية: �إذ  �صب������اب �أولً: �لأ هذه �لأ

ل �صبيل �إ¤ �لنقطا عن �لعمل بالÎ�ث يف 

أ�صبابه م�صتغلة على �لدو�م فينا،  ن � و�قعنا لأ

عمالنا، متحكمة يف  �Bخذة باأفكارنا، موجهة لأ

أقبلنا  حاVرشنا وم�صت�رشف������ة مل�صتقبلنا، �صو�ء �

Bث������اره �لتي ل  على �ل������Î�ث �إقبال �لو�عي با

دبار عنه غافلني عن  حى �أم ت¶اهرنا بالإ

3
. و�ق ��صتيلئه على وجودنا ومد�ركنا

أ�صباب تتعل≤ بطبيعة �لعقل �لعربي  ثانياً: �

�ملعا�رش وطر�ئ≤ �لتفكري.

أ�صب������اب تتعل≤ باأRم������ة �ملنه يف  ثالث������اً: �

طاب �لفل�صفي �لعربي �ملعا�رش. �

�صكالية �ملتعلقة باملعرفة وتكونها  و�أما �لإ

أ�صبابها: أ�صا�ش ومنه فاإن من � على �

�لو�ق������  باأRم������ة  تتعل������≤  أ�صب������اب  � �أولً: 

طاب  أثره يف �إحب������ا• دور � �ملوVصوع������ي و�

�لفل�صفي �لعربي �ملعا�رش وينق�صم �إ¤:

أRم������ات ينتéه������ا �لو�ق������ �لجتماعي  أ � � �

�لعربي �ملعا�رش.

أRم������ات ينتéه������ا غي������اب �ل�������رشو•  ب � �

�لفل�صفي  ط������اب  با للنهوVش  �ملوVصوعي������ة 

�لعربي، وتفعيل دوره يف معا÷ة و�قعنا.

أRم������ات تقرره������ا طبيعة �لعلقة بني  � � ê

بني �لفكر  �لعقل �لفل�صفي و�لعقل �ل�صيا�صي 

. و�ل�صيا�صة و�لعلقة بني �ملثقف و�ل�صلطة

أRم������ات تت�صل بéدلي������ة �لعلقة بني  د � �

ن�ص������اق �لثقافي������ة و�لتعليمي������ة �ملوؤ�ص�صية،  �لأ

و�لبحث �لفل�صفي �حلر.

ه� � �أRمات تت�صل بتقاط �لروؤى �لفكرية 

�ملتنوع������ة، وتباي������ن مو�قفه������ا م������ن �لÎ�ث 

و�لتéديد ويف مو�جهة �لتحديات.

أRم������ات تت�ص������ل باملوقف م������ن �لعقل  و � �

و�لعقلني������ة، و�لعاطفة و�لوجد�ن، و�ملو�قف 

�ملتباين������ة م������ن �لثو�بت و�ملتغ������ري�ت و�لعقل 

خر، و�لعقيدة و�ل�رشيعة،  Bن������ا و�ل و�لنقل، و�لأ

و�حل�صارة و�لثقافة.

وهنا حتدي������ات د�خلية منه������ا فكرية 

ومعرفية و�أخرى �جتماعية وثالثة ح�صارية 

وكذل������ك توجد حتدي������ات خارجي������ة منها 

وتكنولوجية  وعلمي������ة  ثقافي������ة  حتدي������ات 

وحتديات ع�صكري������ة وحتديات �ل�صهيونية 

يالية وحتديات ح�صارية عاملية. م �لإ

Rم������ات  �صكالي������ة و�لأ وبع������د حتدي������د �لإ

�صكالي������ة فاإنه يéدر  �ملتفرع������ة عن ه������ذه �لإ

بن������ا كباحثني يف جمال �لفل�صف������ة و�لفكر �أن 

 Rاو نلتم�ش �حلل������ول �لتي توؤدي بن������ا �إ¤ 

م������ة �إ¤ مبتغاها 
�صكالي������ة لت�صل �لأ هذه �لإ

وهي �لنه�ص������ة �حلقيقية �لت������ي �إذ� ما قلنا 

Bثارها يف �لو�ق معا�صة من  �إنها نه�صة نرى �

تلف  خلل مو�كبتنا للتطور �حلا�صل على 



 IöUÉعŸة العربية اØس�∏Øال

2010ول  2010ول  942010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

�صعدة. ولك������ن قبل كل �صيء ما هو �ملنه  �لأ

؟ �لذي نتبعه حلل م�صكلة �ملنه

جابة دقيق������ة �إذ� قلنا  ل تكون �لإ فق������د 

مطلق������اً �إن �ملنه ميك������ن �أن تتطور قو�عده 

يديولوجيا،  أث������ري �لأ و�أجز�ء هيكل������ه خارê تا

ونق������ يف حلق������ة مفرغة �إذ� قلن������ا �إن �ملنه 

جابة  يديولوجيا، فعلى �لإ ميكن �أن تنتéه �لأ

�لو�ق������  و¤ لي�������ش هن������ا يف �لعي������ان  �لأ

قو�ع������د منهéية موVصوعية تتحاكم �إليها كل 

يديولوجيا،  ن�صانية و�لأ فكار و�لن¶ريات �لإ �لأ

ولي�ش هنا قو�عد منهéية يف جمال �لفكر 

ن�ص������اين ترقى يف حياده������ا وموVصوعيتها  �لإ

ي������ة يف �لفكر �لطبيعي  د�ة �ملîت مرق������ى �لأ

دل������ة �ملنهéي������ة للمعتقد�ت  �لتطبيق������ي فالأ

ميكنها �أن ت�صب������ �إ¤ حد كبري �لنحر� 

طاأ لكنها لي�صت كالتéربة �لطبيعية مثًل  و�

حيث يفVÎش �لتطاب������≤ بني نتائéها تطابقاً 

 و�لÎ�ب بني 
5

تاماً مهما تكررت �لتéربة

�ملنه������ و�ملعرفة يفرVش علينا �ص������وؤ�لً مهماً 

وهو هل �أن �ملنه������ يف �لثقافة �لعربية وليد 

أم �أن �ملعرفة يف �لثقافة  �ملعرف������ة ومعلولها؟ �

�لعربية وليدة للمنه������ ومعلولة له؟ وتنق�صم 

جاب������ة بح�ص������ب روؤى �لباحث������ني ون¶رتهم  �لإ

�صلمية. فمن  للمعرفة يف �لثقافة �لعربية �لإ

أ�صلمة �ملعرفة ي������رى �أن �ملعرفة وليدة  � يرى 

للمنه������ ومعلولة له وه������ذ� �ملنه يف وجهة 

أثار  وقد �  Ëن �لكرB�ن¶ر هوؤلء هو �لق������ر

هذ� �لر�أي ول يز�ل يث������ري جدلً و��صعاً يف 

مة وموقعها يف جدليات  Bثاره على نه�صة �لأ �

 وهن������ا فري≤ �Bخر 
6

�ل�������رش� �حل�صاري

علمنة �ملعرف������ة وهوؤلء يرون  يذه������ب �إ¤ 

ول و�عV�Îصه على �لتéريب  يف �مل�������رشو �لأ

�ص�������ش �ملنه �لعلمي وجوهره  الفة لأ باأنه 

وهذ� �لنقد يتبن������اه �لعديد من �ملفكرين من 

�أمثال رVصو�ن �ل�صي������د، وfiمود �أمني �لعامل، 

أبو Rيد وها�صم جعي وfiمد �أركون  ون�رش �

7
وغريهم.

وم������ن هنا ندر وج������ود �أRمة يف طبيعة 

. �ملعرفة ت�صا �إ¤ �إ�صكالية �ملنه

�إن من �أهم ما يعطل عملية ت�صكيل �ملنه 

هو �أن ق�صية �لثابت و�ملتغري هي ق�صية غري 

fiكوم������ة Ãنه يقيني قد �نتقلت �إ¤ �لفكر 

�لعربي �ملعا�رش وكذل������ك �نف�صال �ل¶اهرة 

�لعلمي������ة ب�صبب قرون �لقطيعة عن �ل¶اهرة 

8
�لدينية.

á É G

لق������د حاول������ت يف هذه �لورق������ة �لبحثية 

�صباب يف �إ�صكالية  �لب�صيط������ة �أن �أبني �أهم �لأ

: �ملنه فتبني  �لتا

م������ة ل ميكنه������ا �أن تنه�ش من   �إن �لأ

دون �أن ت�ص������ لها منهéاً تتبناه للو�صول �إ¤ 

جمدها و�Rدهارها.
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 �إن �إ�صكالي������ة �ملنه يف �لفكر �لعربي 

�ملعا�رش حتم������ل يف طّياته������ا �إ�صكالية �أخرى 

�صكالية يف �ملنه������ �أم يف  وه������ي ه������ل �أن �لإ

. �ملعرفة غري قائمة على �ملنه

�صكال ق������د قادنا �إ¤  3 ث������م �إن هذ� �لإ

أل������ة �أخرى وهي ما ه������ي طبيعة �ملعرفة  م�صا

�لتي ميك������ن �أن تقوم على منه������ ياأخذ بيد 

أ�صلمة �ملعرفةz �أم }علمنة  مة �إ¤ �لنهوVش }�
�لأ

.zملعرفة�

 ثم �صاحب ذلك �إ�صكال �Bخر وهو هل 

أم �أن �ملعرفة وليدة  �أن �ملنه وليد �ملعرف������ة �

Bر�ء  �ملنه������ وبينا �ختل �÷������و�ب بح�صب �

أ�صلمة �ملعرفة  �لباحث������ني، فمن يذه������ب �إ¤ �

، ومن يذهب  يéعل من �ملعرفة وليدة للمنه

�إ¤ علمن������ة �ملعرف������ة ي������رى �أن �ملنه������ وليد 

�ملعرفة.

5 �أرى �أن �ملنه������ �لعقل������ي �لذي يتبناه 

�لدكتور عاطف �لعر�قي وغريه من �أ�صحاب 

ه������ذ� �ملنه ه������و �ملنه �ملث������ا �لذي ميكن 

م������ة �أن تعتمده يف م�رشوعه������ا �لنه�صوي  للأ

غري متéاهلة بقية �ملناه فتاأخذ بالتاريîي 

لعرVش �لو�قعة �لتاريîية وتاأخذ باملوVصوعي 

ل�رشì موVصوعها وتاأخذ باملادي �÷د لبيان 

�صلمي،  �إبد� �لفكر �لفل�صف������ي �لعربي و�لإ

وتاأخذ يف �ملنه �÷د �لتاريîي للو�صول 

�إ¤ حقائ������≤ غام�ص������ة يف ق�صاي������ا �لفك������ر 

وبالوVصع������ي و�لتحليلي دون �ملغالة يف تاأويل 

أو �لق�صية. �لو�قعة �

�صكاليات  6 �لعمل �÷اد على ح������ل �لإ

Rمات �ملتول������دة عنها بالق�صاء على تلكم  و�لأ

�صباب م������ن خلل �حل������و�ر �حلقيقي م  �لأ

�لذ�ت.
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أو ن�صم يف ملتقى ثقايف  أو �أجنبية � � يف كتب ومر� يف كتب ومر�ج عربية � أ �كثري�كثري�ً ما نقر�

�لÎ�لÎ�ث و�ملîلفات  ي عن صي عن صي عن � VصVص اصاصاً �أحاديث تدور حول مو� صي�صي� أ �أو يف منا�صبة ثقافية �

كل عام، فيذكر �صكل عام، فيذكر �صكل عام، فيذكر �أحدهم على �صبيل �ملثال �أن  صلعربي������ة ب�صلعربي������ة ب� ارية صارية صارية � صحل�صحل� ثرية و� �لأ

 Rاوéارصارصار�ت مل يت صحل�صحل� ��ني ����ني ����ني �ألف عام و�أن عمر � �م�ص����م�ص��� � Rاوéلن�صان لن�صان ل يت عم������ر �لإ

�لعثور  ف������ات صف������ات صف������ات �لتي ّ” صملكت�صملكت� ������اص������اص������اً، نا�صياً �أن �أحدث � صي�صي� أ نيل�صننيل�صنني � ������ �ص������ �ص������ �Bل من � صب�صب�

�حل�رش  لملثال لملثال ل ثرية يف �صورية وعلى �صبيل � عليه������ا يف �لعديد من �ملو�ق������ �لأ
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ود وحوV������ش �لعا�صي وحوVش  يف مناط≤ ي

�لف������ر�ت وحوV������ش بردى وحوV������ش �لريمو 

إرها �ملليون عام، و�إن  إرها �ملليون عام، و اوRت يف عم اوRت يف عمرها �ملليون عام، ووغريها  رها �ملليون عام، ووغريها 

مل يكن �أك من ذلك بكثري.

ارة �لعربية صارة �لعربية صارة �لعربية  صني للح�صني للح� ني للح�صني للح�ص ص وكثري من �ملتحم�ص وكثري من �ملتحم�

ا������ارة وكا������ارة وكاأنها  ������ارة وكص������ارة وكص ص�مل�رشي������ة يروج������ون لهذه �حل�ص�مل�رشي������ة يروج������ون لهذه �حل�

أنها عربية  ني صني صني � صفرعونية وم�رشية بحت������ة نا�صفرعونية وم�رشية بحت������ة نا�

ون فيها  قب������ل �أن تكون م�رشية، لدرجة يعت

ثار  Bوى �لص������وى �لص������وى �ل������ صث������ار يف �لدنيا �صث������ار يف �لدنيا � B أن������ه ل توجد � �

لن �خÎ� �لدولن �خÎ� �لدولب و�لتحني  �مل�رشية  كما �أ

هر�مات وغريها كله������ا جاءت من  وبن������اء �لأ

قبل �لفر�عنة �مل�رشيني قبل غريهم هادفني 

لخ م�رش و�مل�رشيني عن صلخ م�رش و�مل�رشيني عن صلخ م�رش و�مل�رشيني عن  ص¤ �ص¤ � إم������ن ور�ء ذلك �إ إم������ن ور�ء ذلك 

مة �لعربية. م �لصم �لصم �لأ صج�صج�

شن م�رش جزء هام ورئي�شن م�رش جزء هام ورئي�ش اويف �حلقيقة فاويف �حلقيقة فاإ

عبصعبصعب عربي،  صعبها بالنتيéة �صعبها بالنتيéة � عبها بالنتيéة �صعبها بالنتيéة �ص صمة و�صمة و� من هذه �لأ

اريصاريصارياري قومي  صرث ح�صرث ح� �إ Bثارها �إل وما تر�ثه������ا و�

موجود يف �أحد �أقطار �لوطن �لعربي و�لذي 

بالنتيéة م������ا هو �إل ت������ر�ث نفتîر به نحن 

ورية بالقدر �لذي صورية بالقدر �لذي صورية بالقدر �لذي  ص يف �ص يف � ش خا�ش خا�ش mكلصكلصكل صكعرب وب�صكعرب وب�

ن������ا يف بلد ون������ا يف بلد وؤن������ا يف بلد �لنيل �إن مل يكن  قاصقاصقا ص�ص� أ يفتîر به �

�أك منهم، وهذه �حلتمية تنطب≤ على كامل 

ي صي صي  V�صرV�صر أ و�ء كان ذلك د�خل  صو�ء كان ذلك د�خل  صو�ء كان ذلك د�خل  � ص�لÎ�ث �لعربي �ص�لÎ�ث �لعربي �

�لوطن �لعربي �أو خارجه.

�أن كثري�ً من هذه  ري��ري��ري ������ �بد من �لتذك����بد من �لتذك��� كما ل

ورية وصورية وصورية و�أن مع¶م �ملناط≤  ص  يف �ص  يف � ثار موجودة Bل�

�لغربي������ة و�ل�صمالية و�÷نوبي������ة من �صورية 

ذ�ت تر�ب������ مت������ني م �لتاري������خ و�حل�صارة 

�لعربي������ة �مل�رشية، ب������ل �إن ��صتقر�ء ق�صم من 

�لتاريخ �مل�رشي �لقدË جاء من خلل وجود 

�مل�رشي������ني يف �صورية و�أن من �أدخل �لدولب 

و�لعربة �إ¤ م�رش هم �لهك�صو�ش �ل�صوريون، 

لب من �صورية  كما �أن مو�د �لتحني كانت 

بل �إن �ل�صوريني كان������و� ي�صتعملون �لتحني 

�أي�صاً وتوجد كثري من �لدلئل على ذلك.

ولك������ن ما قادين �إ¤ كتابة هذ� �ملقال هو 

مور �لتي ماR�لت عالقة يف  توVصي بع�ش �لأ

�أذهان كثري من �لنا�ش، كما �أن م�صكلتنا تكمن 

يف توVصي������ �ملفاهيم �حل�صاري������ة و�لثقافية 

�ملتد�ولة بني �لنا�������ش و�إي�صالها لهم بالطرق 

�ملقنعة و�لدلئ������ل �ملادية �مللمو�صة، ويف هذه 

علم وو�صائله دور هام يف  �مل�صاألة يك������ون للإ

ذلك، �إVصافًة للثقافة �حلقيقية �لتي ميتلكها 

أو  �ملتب�������رش و�ملÎف عن �لتع�ص������ب �لديني �

قليمي وغريها.  أو �لإ أو �لقومي � �لعرقي �

أي�صاً �إ¤ �لتذكري يف  مر قادين � وه������ذ� �لأ

ثري �لفرن�صي �ل�صيد جان  ق�صة �لباح������ث �لأ

  jean Raimond Pachoرميوند با�ص������و

أثرية يف منطقة  �لذي قاد حملة ��صتك�صا �

خ�������رش يف ليبيا �نطلقت من م�رش  �÷بل �لأ

وبقيت حتى  8 يف 3 ت�رشي������ن ثاين ع������ام 

وه������و تاريخ و�صوله �إ¤  8 وR عام 5  7

�لقاهرة. 
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وهذه �حلمل������ة  كانت من Vصمن حملت 

�ل�صتك�ص������ا �لفرن�صي������ة �لتي كان������ت تتب 

للéمعية �÷غر�في������ة �لفرن�صية ومنها حملة 

�صامبلي������ون �ل������ذي �كت�صف حé������ر ر�صيد يف 

م�رش وحل رم������وR �لكتابة �مل�رشية �لقدمية. 

وكان������ت ثمرة رحلت������ه غنية ج������د�ً �إذ حوت 

ات �للوحات �لوثائقية وك�صف �للثام  على م

ع������ن منطقة ح�صارية عربية تعت من �أغنى 

ثرية يف �صمال �أفريقيا. �ملناط≤ �لأ

 وقد قدر حéم �لعمل �لبحثي �لذي قام 

ب������ه وبعد �لنتهاء من رحلت������ه يف �إقليم برقة 

عم������ال �لعلمية �لتي  أن������ه يفوق كثري�ً من �لأ با

�أجنزت يف ع�رشه، و�عت عمًل علمياً فريد�ً 

ل ي�صاهى، و�صبه �أحد �لباحثني نتائ عمله 

�صف فكانت  باأنها ر�ئعة ع�رشه، ولك������ن وللأ

ثمرة عمل������ه باملقابل �لنتح������ار ودف حياته 

ثمناً لهذ� �لعمل �÷بار.

و�ل�صبب يف ذلك يكمن بعد �إجناR مهمته 

و�لعودة �إ¤ باري�������ش �إذ �أخذ ينكب على ن�رش 

نتائ������ رحلته بينم������ا كان �صامبليون يقوم يف 

مكتب جماور ملكتبه يف ترجمة حéر ر�صيد، 

علمي  مر ق������اد �لو�ص �لعلمي و�لإ وهذ� �لأ

�إ¤ �لهتم������ام �لكب������ري يف Rميل������ه �صامبليون 

أنه �أ�صب  و�إهمال������ه مما ول������د لديه قناع������ة �

باحث������اً غري مرغوب به �أو غري مقدر�ً بالقدر 

�ملطلوب مقارنًة بزميله �صامبليون �أو مهمًل 

عل������ى �أقل تقدير، وبالطب فقد �أغ�صبه هذ� 

 ،ê�ل�صل������و وحول������ه �إ¤ رجل ع�صب������ي �ملز�

ولهذ� �ل�صبب �نتحر و�Vصعاً نهاية حلياته يف 

. 8 بد�ية عام 9

أل������ة �لت������ي تهمنا نح������ن يف �صورية  و�مل�صا

ب�ص������كلm خا�ش ويف �لوطن �لعربي ب�صكلm عام 

�أن كثري�ً من �لنا�ش يéهلون �لبعد �حل�صاري 

ثري �لذي تتمت به �صورية كولدة  و�لغنى �لأ

أنا بدوري  أما � ومنطل≤ للح�صار�ت �لعاملية. �

فاأعت �أن �ل�صب������ب يكمن يف Vصعف �لÎوي 

ثري و�ل�صياحي �ص������و�ء عن طري≤ و�صائل  �لأ

أو �ملناه �لÎبوية �أو Vصعف �لثقافة  علن � �لإ

ثرية و�حل�صارية.  �لأ

علم �مل�صموعة و�ملرئية  كما �أن و�صائل �لإ

ثرية  و�ملقروءة  لدينا ل تكر�������ش للق�صايا �لأ

لف  و�حل�صارية �إل بق������در ي�صاوي و�حد بالأ

�م غري �ملهدوفة  أو بالكاد باملقارنة م �ل �

 ê�أو �أن �له������د منها ت�صليل �حلقائ≤ و�إخر �

، �إVصافة �إ¤  جيل غ������ري م�صوؤول يف �ملéتم������

عدم �لبحث و�لتمحي�������ش عن �ل�صî�صيات 

�لعلمية ذ�ت �لثقافة �حلقيقية �أو عمل ندو�ت 

هار �حلقائ≤ بالعتماد على  �لهد منها �إ

�ملعطيات �ملرتكزة على �أحدث �ملكت�صفات يف 

منطقتنا و�لعامل.    

 ßلنا نلحRأننا ما أبرR مثالً على ذلك � و�

ب������اأن طلبن������ا وحتى يف �÷امع������ات ماR�لو� 
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يتعلمون ويرددون �للحن �لقدË �لذي 

�ملتع�صبني  �لفرجن������ة  موؤرخو  Rرعه 

لل�صليبي������ة ب������اأن من �كت�ص������ف قارة 

كولومبو�ش،  كري�صت������و  �أمريكا هو 

فكار غري  و�إن كان������ت مثل ه������ذه �لأ

مقنعة ومن������ذ �صن������و�ت �ل�صبعينيات 

فكار  عندم������ا كنا ندر�ش مثل هذه �لأ

يف �÷امعات �لعربية.

كيدة ومنذ  �هني �لأ  وجاءت �ل

�لثمانينيات م������ن �لقرن �ملاVصي من 

ثرية  خلل �ملكت�صفات و�حلفريات �لأ

يف ق������ارة �أمريكا �÷نوبي������ة، �إVصافًة 

�لعلمية،  �ل�صتك�ص������ا  �إ¤ حملت 

وكان������ت �لنتائ �لت������ي تو�صلو� �إليها 

ثرية  على Vصوء ه������ذه �حلفريات �لأ

و�ل�صتك�صافات �مليد�نية عك�ش ذلك 

�هني �لعلمي������ة �لد�مغة  كلي������اً وبال

و�لت������ي توؤك������د باأن �لع������رب م������ن �لفينيقيني 

�ل�صوري������ني و�مل�رشيني �لقد�م������ى و�صلو� �إ¤ 

تلك �ملناط≤ وكانت بينهم وبني تلك �ل�صعوب 

بي�������ش �ملتو�ص علقات  و�صع������وب �لبحر �لأ

أثارها فوق  اري������ة وح�صارية ن�صطة تركت �

ن. Bتلك �لقارة وحتى �ل

كما بينت �ملكت�صفات وجود معابد عربية 

قدمي������ة بنيت عل������ى  �ملعاب������د �مل�رشية 

ول قبل �مليلد،  ل������ف �لأ و�ل�صورية �صبقت �لأ

وكذل������ك م�صاج������د �إ�صلمية تع������ود للفÎ�ت 

�صلمية �ملبك������رة وتاأكد ذل������ك بال�صو�هد  �لإ

و�مل�صكوكات  �لفîاري������ات  و�لقط  �ملعمارية 

دو�ت �لزجاجي������ة و�لنذري������ة  وغريه������ا  و�لأ

�لكثري �لكثري و�لتي يعرVش حالياً ق�صم منها 

يف متاحف تلك �ل������دول و�ملن�صورة �أي�صاً يف 

�لتاريîية  �لتî�ص�صية  و�لدوريات  �ملéلت 

ثرية و�حل�صارية. و�لأ

�أما بالن�صبة �إ¤ ق�صة كري�صتو كولومب�ش 

وكما ذكرها �لكثري م������ن �لباحثني فتتلî�ش 
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أنه������ت �لوجود  ب������اأن fiاكم �لتفتي�������ش �لتي �

أ�صبانيا  � يبريية  �صلمي يف �صبه �÷زيرة �لأ �لإ

تغ������ال كانت تط������ارد �مل�صلمني ويف كل  و�ل

اهات �لتي كانو� يتوجهون �إليها ومنهم  �ل

خر  Bمن ذهب �إ¤ �لياب�ص������ة على �ل�صاط �ل

طل�ص������ي ملعرفته������م �مل�صبقة  م������ن �ملحي �لأ

أثر  بوجود �إخو�ن لهم يف تلك �ملناط≤، وعلى �

�صباين منطقة  �صطول �لأ ذل������ك وجد �أفر�د �لأ

جديدة بالن�صبة لهم و�لتي ��صتعمروها لحقاً 

أنه������م �كت�صفو� ق������ارة جديدة وعامل  مدع������ني �

جديد �أي�صاً.

ف������كار �ملتو�رثة  كم������ا توجد �لكثري من �لأ

و�ملغالطات يف �ملفاهيم �لتاريîية و�حل�صارية 

ثري������ة يف �لعامل �لعربي و�لتي  و�بد �لأ عن �لأ

أل�صنة  ن�صمعها كل ي������وم وحتى �ل�صاعة وعلى �

�رش�ئ������ �ملثقفني على �خت������ل م�صتوياتهم 

ثار �لتي ن�صاهدها يف بلدنا  Bوجممله������ا �أن �ل

أو رومانية �أو  Bث������ار�ً يوناني������ة � �إم������ا �أن تكون �

فكار  بيزنطي������ة مرتكزي������ن يف ذلك عل������ى �لأ

�ملتو�رثة و�لت������ي Rرعها �لرحال������ة �لغربيون 

تل������ف �لتî�ص�صات �لذين جابو� بلد  من 

�لعرب خ������لل �لقرنني �لثامن ع�رش و�لتا�ص 

وروبي �حلديث  ع�������رش للتمهيد لل�صتعمار �لأ

وRر كي������ان عن�رشي �صدي������≤ للغرب وعدو 

أبناء �ملنطقة.  للعرب �

ن ماR�ل يطل������≤ بع�صهم  مثل  Bوحت������ى �ل

أو  فكار من منطل������≤ تع�صب قومي � ه������ذه �لأ

أو ديني وم������ن دون مرتكز�ت علمية  عرق������ي �

يه �أو  أثرية �أو حتلي������لت  �أو حفري������ات �

معطيات معمارية وغريها، كما �أطلقو� على 

�حل������روب �لتي جرت يف �ملناط≤ �لغربية من 

ب������لد �ل�صام و�لتي ج������رت يف �لفÎة �لو�قعة 

ب������ني �لق������رن �لعا�������رش و�لقرن �لث������اين ع�رش 

�حلروب �ل�صليبية و�لتي مل تكن يف �حلقيقة 

يالية وعن�رشية  �صوى حروب فرجني������ة و�إم

�أهد�فها �قت�صادية و�أطما ��صتعمارية.

ح������و�ل ف������اإن �ملر�حل  وعل������ى جمي������ �لأ

أو  أو رومانية � �لتاريîي������ة �صو�ء كانت يونانية �

بيزنطي������ة كان وجودها ق�صري�ً جد�ً يف بلد 

�لع������رب ومل تتéاوR �لقرون �ملعدودة من عمر 

�حل�ص������ار�ت �لتي �صهدتها هذه �لبلد وعلى 

ل من �ل�صنني. ومل يكن قول  Bات �ل �متد�د م

�للوفر  �لباحث �لفرن�صي وfiاف������ß متحف 

لكل  أندري������ه بارو يف �لقرن �ملاVصي:  �ل�صيد �

�إن�صان وطن������ان وطنه �لذي ي�صكنه و�صورية 

ا ثمرة ع�رش�ت �ل�صنني  يرتكز على وهم و�إ

ثري يف �صورية. من �لعمل �لأ

وج������اء ذلك كتاأكيد عل������ى �لغنى �لثقايف 

ث������ري �ل�صîم  رث �لأ و�حل�ص������اري وعلى �لإ

تلك������ه �صورية وبقي������ة مناط≤ �لعامل  �ل������ذي 

�لعربي، كما مل نكن مغالني �إذ� ذكرنا �أن �لكثري 

من �ملع������ار و�ملرتك������ز�ت �حل�صارية كانت 
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تتولد يف بلد �ل�صام ث������م تتو�ص �نت�صار�ً �إ¤ 

 ، بي�ش �ملتو�ص �لعامل ع������ م�صالك �لبحر �لأ

B�صيا  ية ع �لقار�ت �لثلث � أو �مل�صال������ك �ل �

و�أفريقيا و�أوروبة.

�لهيمن������ة  �حل������≤ يف  للفينيقي������ني  وكان 

�لقت�صادي������ة بع������د �لنطلق������ة �لهائل������ة يف 

لف  ارق������ة يف مطل �لأ و�ت � �مت������ل �ل

ول قب������ل �مليلد وخا�ص������ة بعد �أن تو�صعت  �لأ

م�صتوطناتهم يف �لقار�ت �لثلث �ملحيطة يف 

بي�ش �ملتو�ص������ وبناء �مل�صتوطنات  �لبحر �لأ

ى يف �صمال �أفريقيا وجنوب  و�لعو��صم �لك

أيبرييا.  �أوروبة وب������لد �لغال و�صبه جزي������رة �

�إVصاف������ًة �إ¤ ذل������ك فق������د كان للفينيقي������ني 

اره������م �لعديد م������ن �ل������وكالت و�ملو�ن  و

تغال و�÷زر  و�مل�صتوطن������ات يف ��صبانيا و�ل

بي�ش �ملتو�ص مثل  �لو�قعة د�خ������ل �لبحر �لأ

�ش وغريها.    �رشدينيا ومالطة و�صقلية وق

�لقت�صادية  �لنه�ص������ة  �نعك�ص������ت  وق������د 

ب������كل مو�رده������ا بالغنى و�لفو�ئ������د على تلك 

�ملدن �لتي تنامت ب�ص������كلm م�صطرد عمر�نياً 

وتن¶يمياً وب�رشياً لت�صب مدناً برية وبحرية 

�صاطيل �÷بارة لتéوب بحار  تلك �لأ قوية 

�لع������امل، ولهذ� �أخ������ذت �ملب������ادر�ت يف تنمية 

�ملو�رد �لقت�صادية و�لتéارية ب�صكلm يتو�ف≤ 

م������ �حلاج������ة �لتéارية �لعاملي������ة و�ملبادلت 

�لقت�صادي������ة من جهة وكذل������ك تو�فر �ملو�د 

�ملطلوبة لل�صناع������ة �ملحلية من جهةm �أخرى، 

وبذل������ك �أ�صبحت �لتéارة �لفينيقية �ملعتمدة 

على �لت�صني �ملعدين يف �لقرن �ل�صاب قبل 

�ملي������لد ذ�ت �أهمي������ة ولها مكانته������ا �لعاملية 

�ملرموقة.

وم������ن �لطبيعي �أن ه������ذ� �لRدهار مل يتم 

ا ببذل �÷هد  �حل�صول علي������ه ب�صهولة، و�إ

و�ملعان������ات �ص������و�ء بالط������رق �لع�صكري������ة �أو 

�لغزو�ت وخا�صة �لغزو�ت �لتي كانت تتم بني 

غري≤  �ملدن �لفينيقية مثل مدينة قرطاê و�لإ

أو �لهيمنة �لقت�صادية  يف جزيرة �صقلي������ة، �

أ�صاليب �لتفاهم  أو � و�ل�صيا�صي������ة و�لتéاري������ة �

خ������رى و�إي�صالها �إ¤ نف�ش  م �ملéتمعات �لأ

�مل�صتوى �لذي تو�صل �إليه �لفينيقيون.

مثل������ة عل������ى  ون�������رشب هن������ا بع�������ش �لأ

ذلك ومنه������ا �لعلقات �لت������ي كانت تتم بني 

مر وقبل  غري≤. ففي بد�ية �لأ �لفينيقيني و�لإ

غري≤ يف  ول للميلد حلت قبائل �لإ لف �لأ �لأ

أ�صيا  أو��ص � أ�صيا �ل�صغرى قادمًة من � مناط≤ �

يونييون  �لإ �لكورنثيون  �لدوريون  ومنهم 

�لتو�صكاني������ون �إVصافة �إ¤ عرب من �صورية.. 

�إلخ، وق������د ��صتقر ق�صم من هوؤلء يف منطقة 

ه �إ¤ بلد  خر � B�صيا �ل�صغرى، و�لق�صم �لأ �

أو  �لبلق������ان وتر�قيا ومكدونيا وبلد �ليونان، �

أ�صمل �لق�ص������م �÷نوبي �ل�رشقي من  Ãعنى �

قارة �أوروبة.
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�إل �أن ق�صم������اً من ه������وؤلء وخا�صة �لذين 

ر�Vصي  حلو� يف منطقة �ليونان وجدو� �أن �لأ

Vصاقت بهم ب�صبب �ملوق������ �÷غر�يف �ملكون 

ر�Vصي  من وديان ومنحدر�ت �صاحقة وقلة �لأ

�لزر�عية، لذلك حاولو� �لع������ودة �إ¤ �لق�صم 

أبن������اء عمومتهم  �لغرب������ي من تركي������ا، �إل �أن �

ح�صان،  م�ش مل ي�صتقبلوهم بالÎحاب وبالأ بالأ

له������ذ� جرت بينه������م �حل������روب �لطاحنة يف 

رVش و�ل�صتقر�ر،  �لتناف�ش على �مت������ل �لأ

أ�صهر تلك �حلروب حرب طرو�دة. وكان من �

ويف هذه �حلالة وÃوجب �حلاجة مل يéد 

ق�صم كب������ري من هوؤلء وخا�ص������ة �لذين �صكن 

ق�ص������م منهم يف �÷زر �ليونانية �أو جزر بحر 

�إيé������ة �إل �للéوء �إ¤ �لفينيقيني �لذين كانو� 

�صاطيل  أ�صياد �ل و�لبحر للعمل لديهم يف �لأ �

�لبحرية �لتي كانو� ميلكونها، وباملقابل فكان 

مر  هوؤلء يحتاجون �إ¤ �ليد �لعاملة لهذ� �لأ

” �حت�صانه������م �صيما و�أن ه������وؤلء �أ�صبحت 

ة يف �لتعاي�ش م �لبحر كما �أن  لديه������م �

�ل�صفن �لفينيقية كانت تعتمد على �÷د�فني 

بحي������ث حتتاê كل �صفينة مال يقل عن �صتني 

جد�فاً.

غري≤  ونتيéًة لهذه �لع�رشة �لطويلة بني �لإ

ر�ش هوؤلء يف فهم �مل�صلحة  و�لفينيقي������ني 

و�لختل• م �مل�رشيني و�لليبيني و�ل�صوريني 

و�لذين هم باملح�صل������ة قبائل عربية، لذلك 

غري������≤ �حل�صارة �لعربية وتتلمذو�  ت�رشب �لإ

طباء  عل������ى يد �لعرب ومنه������م �لفل�صفة و�لأ

و�ملهند�ص������ون وغريهم ثم �أخذو� يف نقل هذه 

�حل�صارة �إ¤ بلدهم وبناء دولة متينة كانت 

�صكندر �لكبري ومن ثم  �طورية �لإ م مرتكز�ً لإ

�نطلقو� لبناء م�صتوطنات يف �صمال �أفريقيا 

كان������ت بد�يتها يف منطق������ة قورينا يف �÷بل 

�لأخ�رش يف ليبيا �حلالي������ة قبل �أن يتو�صعو� 

يف بقي������ة �ملناط≤ �ملé������اورة و�ل�صطد�م م 

.êقرطا

غري������≤ تفهمو�  وم������ن هن������ا جن������د �أن �لإ

�حل�ص������ارة ب�ص������كلm مبكر ب�صب������ب �حتكاكهم 

بالع������رب وطبقوه������ا ب������ذكاء، وله������ذ� نلم�ش 

�لفو�رق �حل�صاري������ة �ملتباعدة ب�صكلm و�Vص 

بينه������م وبني �ل�صع������وب �لقادمة م������ن �صمال 

�أوروبة وغربها وو�صطها، و�لتي حلت يف �صبه 

يطالية ومن ثم �صكلت جزء�ً من  �÷زي������رة �لإ

�ل�صعب �لروماين، وم �لزمن �أخذ هوؤلء يف 

�لتقليد ولك������ن بعد دف �لثمن �لباهß قيمًة 

لذلك.

�صكندر  اً دخ������ول قو�ت �لإ ومل يكن مفاج

�ملقدوين �إ¤ �صورية، كما مل يكن لدى �ل�صعب 

�أي �متعاVش، وهذ� ل يعني �لÎحيب بالعن�رش 

ا �مل�صاألة �أن �صورية كانت موVص  �لغريب و�إ

، ومرتكز للوجود �لفار�صي و�رش�عه م  �رش�

غري≤، لذلك كانت �لرغبة لدى �صكان بلد  �لإ
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مر  �ل�صام وب������لد �لنهرين وم�رش يف باد �لأ

رحيل �مل�صتعمر �لفار�ص������ي، ولكن باملقابل مل 

يكن لديهم رغبة يف دخول عن�رش غريب �إ¤ 

ا كانت  بلده������م �أو حلول م�صتعمر �أخر. و�إ

�لرغبة تتمحور ح������ول �إنهاء مرحلة �ل�رش� 

أر�Vصيهم.  ى فوق � بني �لقوى �لك

مر مل يغري �مل�صتعمر �÷ديد  ويف بد�ية �لأ

B�صيا �ل�صغرى  ها و� اً يف �صورية حيث �عت �صي

B�صيا  منطقة عبور ومرتكز�ً للتو�ص يف �رشق �

أينما كانو� و�لق�صاء على  وملحق������ة �لفر�ش �

اً  أ يîتلف �صي مر بد� �طوريتهم، �إل �أن �لأ �إم

اً، وتغريت ن¶������رة �مل�صتعمرين �إ¤ بلد  ف�صي

وها د�ر ق������ر�ر و��صتقر�ر  �ل�ص������ام حيث �عت

ى. لذ� �أخذو� يف بناء  وقاعدة ع�صكرية ك������

�مل������دن �لع�صكرية يف �ملو�ق������ �ل�صÎ�تيéية، 

ى  �إVصافة �إ¤ بناء مدن مل�صقة للمدن �لك

للتو��صل م �ملéتم �ل�صوري.

 وه������ذ� �ل�صتقر�ر وّل������د نه�صة ح�صارية 

جديدة �رتكزت عل������ى �ملقومات �حل�صارية 

�ل�صابق������ة ولك������ن بث������وب جدي������د وم�صاهرة 

جديدة ولدت ح�صارة عرفت با�صم �حل�صارة 

�لهللين�صتية ��صتمرت حو� ثلثة قرون من 

�لزم������ن كان لل�صعب �لعرب������ي دور رئي�ش يف 

مر �نعك�ش  بنائها ويف جمي �ملéالت. وهذ� �لأ

بالطب������ على جمري������ات �حلرك������ة �لثقافية 

و�لعمر�نية و�لقت�صادية و�لجتماعية.  

�صارة �إليه يف  و�ل�صيء �ملوؤكد �لذي نود �لإ

هذه �ملنا�صبة �أن كل fiتل �أو غريب جاء �إ¤ 

تلف������ة بالتعامل م  �صوري������ة كانت طريقته 

مور �ل�صÎ�تيéية  �ل�صعب ويف �لتعاطي م �لأ

عما يكون عليه �حلال م������ �صعوب ومناط≤ 

مر يحل  �أخ������رى من �لع������امل، ففي بد�ي������ة �لأ

م�صتعم������ر�ً ومن ثم ي�صعى لتح�صني �لعلقات 

و�لندم������اê م������ �ل�صع������ب وتولي������د علقات 

م������ور باحلكمة كونه  �ندماجي������ة، ويعال �لأ

يتعامل م �صعبm ذي ح�صارة عريقة وجذور 

تاريîية عميقة، وله������ذ� فكانت معاملته م 

�ل�صع������ب يف �صورية معامل������ة خا�صة تتنا�صب 

م �ملéريات، وه������ذه �ملéريات مل يع�صها م 

�صعوبm �أخرى.

مر �أن �ملحتل  و�ل�صيء �÷وه������ري يف �لأ

�÷دي������د ومن������ذ �ل�صاع������ة �لتي ي�ص������ فيها 

رV������ش يبا�رش يف �لتاأثر  �أقد�م������ه فوق هذه �لأ

بهذ� �ل�صعب وينهل من ح�صارته، ثم يÎجمها 

عملياً ثم ي�صب ر�صولً لن�رش هذه �حل�صارة، 

ولدين������ا من �ل�صو�هد Ãا فيه �لكفاية وعلى 

�صبيل �ملثال: �مل�رشي������ون يف عهد �لفر�عنة، 

و�حلثي������ون و�لفر�ش و�ل�صلوقي������ون و�لبطاملة 

و�لرومان و�لبيزنطي������ون و�ل�صلجقة و�لتتار 

و�ملغول و�لفرجنة و�لعثمانيون... �إلخ.

وV������ش يف هذه  عل������ى �لعم������وم ل نود �

�ملéالت �لو��صعة حتى ل نبتعد عن �لبحث 
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�لذي نحن ب�صدده، و�صو نتطرق �إ¤ بع�ش 

�÷و�ن������ب �ملتعلقة يف �ملوVصو �لذي نعا÷ه 

علن������ا نن�صف �حلقيق������ة �لتاريîية ول نكون 

أو دينياً وننحر  أو قومياً � متع�صبني �إقليميا �

عن �مل�صار �ل�صحي وبن¶رة �لباحث �لو�قعي، 

ول ن¶ل������م بلدنا وح�صارتن������ا ونقدمها على 

خرين كما يفعل �لبع�ش  Bمن ذهب �إ¤ �ل m≥طب

أثن������اء تناولهم مثل هذه �ملو�Vصي �حل�صارية  �

�حل�صا�صة.

وكما ذكرنا �صابقاً فلم تكن �صعوب �لق�صم 

وروبي������ة Ãعزل عن  �÷نوبي م������ن �لقارة �لأ

�ل�صعب �لعربي يف �صورية، وخا�صًة يف �لعهود 

ر�مي������ة و�لفينيقي������ة، بل على  Bلكنعاني������ة و�ل�

�لعك�ش فقد كان ق�صم كبري من هذه �ل�صعوب 

من �أ�صول عربي������ة، كما مل يكن �صكان �أوروبة 

�ل�رشقية وخا�ص������ًة منطقة �لبلقان ومقدونيا 

و�ليونان وغريها Ãع������زل عن هذه �لق�صايا 

وهذ� �لتماêR، بل عل������ى �لعك�ش فقد تتلمذ 

ه������وؤلء على �أيدي �ل�صع������ب �لعربي �ل�صوري 

منذ �نطلقة ح�صارتهم.

غريقية ومنذ  أب������دت �ل�صع������وب �لإ � وقد 

 êRلقرن �ل�صاب رغباتها ومبادر�تها يف �لتما�

م������ �لفينيقيني يف �ملéالت كافة، وترجمت 

 mكثري�ً من �لق�صايا ترجمة عملية، وخري �صاهد

على ذل������ك �لتو�ف≤ يف �لتن¶يم �لعمر�ين م 

يديولوجي  ������ة �÷غر�فية، و�لتم������اêR �لأ �لبي

و�مليثولوجي و�لفني و�ملعم������اري و�لفل�صفي، 

�أو Ãعنى �أ�ص������ �لتو�ف≤ يف جمي مقومات 

�حل�صارة و�إرها�صاتها.

وبالطب فلم تكن لدى �ل�صعب �لفينيقي 

ونة �لرغبة يف �لهيمنة �ل�صيا�صية  Bيف تل������ك �ل

�أو عقلية �لحتلل بقدر ما كان لديهم حب 

�لنفت������اì ونقل �حل�ص������ارة �إ¤ �صعوب �لعامل، 

موي  وهذ� ما �صاهدناه يتك������رر يف �لعهد �لأ

�صلمية �إ¤  يف نقل �حل�ص������ارة �لعربي������ة �لإ

ن  . وبالطب������ فهذه �ملقت�صيات ل  �لعامل

من وج������ود �لرغبة يف �لهيمن������ة �لقت�صادية 

وة و�حل�صول  و�لنط������لق �إ¤ �متل �ل������

 mìعلى �لفو�ئد �ملادية بطرق م�رشوعة و�نفتا

ح�صاري.

ون�رشب مثالً و�ح������د�ً على ذلك فق 

لف �لث������اين قبل �مليلد ذهب  فف������ي نهاية �لأ

ق�صم من �صكان �ل�صاحل �ل�صوري و�أغلبهم من 

أرو�د ومدينة عمريت وfiيطها  �صكان جزيرة �

�إ¤ جزيرة ديلو�������ش، وهي من �÷زر �لهامة 

من بني جزر �لبليونيز �ليونانية، وموقعاً من 

�أجم������ل �ملو�ق �ملهي������اأة لل�صتقر�ر �لطبيعي، 

أ�ص�صو� يف ه������ذه �÷زيرة م�صتوطنة كباقي  و�

بي�ش  �مل�صتوطنات �لعربية يف حوVش �لبحر �لأ

أ�صها جزيرة �صقلية جنوب  �ملتو�ص������ وعلى ر�

�إيطاليا.

وقبل ق������دوم �لعرب �إليه������ا كانت عبارة 
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رVش  عن جزيرة تتمي������ز بامل¶هر �لقا�صي و�لأ

ة �حل�صى و�ل�صîور،  �لوعرة �÷رد�ء وك������

وكذلك �فتقارها للمياه، لذلك فما �أن وVص 

 mهوؤلء �أقد�مه������م فيها حتى حولوها �إ¤ عامل

�صعا �لعلمي  �Bخر، فق������د �أ�صبحت مركز�ً للإ

و�لدين������ي و�لثقايف كما �أن ه������وؤلء كانو� من 

ذوي �لثقافة �لعالية يف جمي �لعلوم، لذلك 

أ�ص�ص������و� فيها مرك������ز�ً ثقافي������اً ÷مي بلد  �

�ليونان �إVصافًة �إ¤ مركزها �لديني و�لتéاري 

�لعاملي.

وب�صب������ب �حلاج������ة �إ¤ �ملي������اه فقد قام 

������ر مركزي  �مل�صتوطن������ون �÷������دد يف حفر ب

أ�صéار �لنîي������ل ومن ثم بناء  وRرع������و� حوله �

معبدي������ن �صميا يف فÎةm لحق������ة با�صم معبد 

ي�������ش، وقد �أ�صبحت هذه  أر أبولل������و ومعبد � �

�ملر�كز �لدينية و�لثقافية و�لعلمية و�لتéارية 

من �ملرتكز�ت �لهامة لRدهار �÷زيرة ومن 

ث������م �÷زر �ملحيطة بها، ويف �لقرن �ل�صاد�ش 

غريقي وحت������ت هيمنة  دخل������ت يف �لع������امل �لإ

أثينا. مدينة �

�إل �أن �ملدينة بقي������ت مركز�ً دينياً رئي�صاً 

يرتاده جمي معتنق������ي �لديانة، كما حتولت 

يونية يéتم  لت�صب مركز �إ�صعا للح�صارة �لأ

فيها كل عام وخا�صًة يف بد�ية ف�صل �لربي 

جمي معتنق������ي �لديانات �لوثني������ة وخا�صًة 

Vصاحي  أبولل������و لتق������دË �لأ ل������ه � تقدي�������ش �لإ

 ،ì�فر لعاب �لرياVصية و�إعلن �لأ وممار�صة �لأ

وهي �لع������اد�ت و�لتقالي������د نف�صها �ملتبعة يف 

�صورية يف هذه �ملنا�صبات.

وق������د �أ�صبح������ت �ملدين������ة مرك������ز�ً عاملياً 

لتبادل �ملنتéات، وكذل������ك مركز�ً لل�صتري�د 

و�لت�صدير حي������ث ت�صتقبل منتéات �حلبوب 

م������ن �صورية وم�رش وخا�ص������ًة �لقم �مل�رشي 

و�لقرطاج������ي وكذلك �لزي������ت و�لزيتون من 

�صورية ونقل Rر�عة �لزيتون �إ¤ بلد �ليونان، 

وكذلك ��صت������ري�د �لنîيل ومنتéاته، و�÷لود 

�صود، كما  من �ملناط������≤ �ملحيطة بالبح������ر �لأ

�أ�صبحت مركز�ً لتéارة �لعبيد.          

ومن هنا جند �أن هذه �لفÎة �لزمنية �لتي 

ربعة ق������رون كانت كافية لوجود  اوRت �لأ

تقارب وتفاهم وم�صاركة يف �لعي�ش يف موق 

جغ������ر�يف و�حد ويف بلد ممت������دة �حت�صنت 

بي�������ش �ملتو�ص ليك������ون منطلقاً  �لبح������ر �لأ

عاملياً لن�رش �حل�صارة و�لتوفي≤ بني �ل�صعوب 

�ملîتلفة. ومن خلل ه������ذه �ملعطيات وهذه 

�ملقومات �نطلقت �حل�صارة �لهللين�صتية بكل 

مقوماتها وبكل ما حتويه �لكلمة من معنى.

أل������ة جوهرية �أخرى تتعل≤ يف  ولدينا م�صا

هذ� �ملوVصو حتديد�ً، �أو يف مو�Vصي �أخرى 

مت�صعبة تنطوي Vصم������ن هذ� �ملحور وترتب 

 mرتباطاً مبا�������رش�ً م تاري������خ �صورية وب�صكل�

مة  أو م تاريخ �لوط������ن �لعربي و�لأ � mمبا�������رش
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أل������ة �لتاريخ  �لعربي������ة ب�صكلm ع������ام وهي م�صا

�طورية  م �لروماين و�حلكم �لروم������اين و�لإ

و�لب������لد  �لروم������اين  و�ل�صع������ب  �لروماني������ة 

�لرومانية وغريه������ا. وبالطب فهذه �ملفاهيم 

ترتب Ã������ا قبلها وما بعده������ا من مفاهيم 

تاريîية وح�صارية.

فلو ن¶رنا �إ¤ موVصو �لت�صمية جند �أن 

ه������ذه �ل�صفة جاءت ن�صب������ًة �إ¤ مدينة روما 

�طورية  م �لتي كانت عبارة عن عا�صمة للإ

�لروماني������ة و�لت������ي كانت ت�ص������م �لعديد من 

أو  �ل�صع������وب، ولي�ص������ت ب�صبب وج������ود عرق �

أو �صللة تع������ر با�ص������م �لرومان،  قومي������ة �

وكذل������ك ما يعني هذه �لت�صمي������ة يعني �أي�صاً 

�طورية �لبيزنطية  م �لت�صمية �ملتعلق������ة بالإ

�لت������ي جاءت بعدها ن�صبًة �إ¤ مدينة بيزن�ش 

3
�ليونانية.

طلقن������ا على  م������ر لأ ول������و �ص ه������ذ� �لأ

�لفرن�صي������ني ت�صمي������ة �لباري�صي������ني ن�صبًة �إ¤ 

�لعا�صم������ة باري�������ش بدلً م������ن فرن�صيي بلد 

أ�صبان  أو ��صم �ملدريديني ب������دلً من � �لغ������ال  �

أو �لدم�صقيني بدلً من  أيبرييا، � �صب������ه جزيرة �

أو  أو �لبغد�ديني بدلً من �لعبا�صيني � مويني � �لأ

لينيني  أو �ل �لقاهريني بدلً من �لفاطميني �

ملان، �أو حت������ى �لرومان بدلً من  ب������دلً من �لأ

يطاليني حديثاً وهكذ�. �لإ

لنÎ ه������ذ� �÷انب وننتق������ل �إ¤ قر�ءة 

�÷غر�فية �لتاريîي������ة، فنéد �أن �صبعني يف 

�طورية �لرومانية هي  م ة من �أر�Vصي �لإ �مل

م������ر بالن�صبة �إ¤  أر�Vشm عربي������ة، وكذلك �لأ �

�ل�صع������ب �لروماين فنé������د �أن �لن�صبة نف�صها 

من �ل�صكان تك������ون عربية، �إVصافًة �إ¤ �لعدد 

باط������رة �لذين حكم������و� روما  �لكب������ري من �لأ

�طورية من �أ�صولm عربية، ناهيك عن  م و�لإ

�أع�ص������اء جمال�ش �ل�صيو و�ل������ولة و�لقنا�صل 

و�حل������كام و�لفل�صف������ة و�ملهند�صني وغريهم 

�لكثري �لكثري ممن جاوؤو� من �أ�صولm عربية.

أ�ص�صت  كما �أن مع¶������م �مل�صتوطنات �لتي �

بي�������ش �ملتو�ص على  يف حوV������ش �لبح������ر �لأ

أ�ص�صت وبني������ت باأيدي  �ل������ ود�خل �لبح������ر �

عربي������ة و�صكنها �لعرب �لذي������ن كان �أحدثهم 

�لكنعانيني �لفينيقي������ني مثل مدينة ديلو�ش 

�لتي �أ�صبح������ت من �أهم �ملر�ك������ز �لعمر�نية 

و�لتéارية يف بلد �ليونان ومن �أجمل �÷زر 

، كما �أ�صبحت  بي�ش �ملتو�ص������ يف �لبح������ر �لأ

غريقية  مركز�ً م�صعاً للثقاف������ة و�حل�صارة �لإ

أ�ص�ش قدمو�ش و�أخته �أوروبة �لعديد  من  كما �

�مل�صتوطنات �لعربية.

أ�ص�صت من   حت������ى �إن مدينة روما نف�صها �

، وبنيت �ملعابد على  قبل �لعرب �لفينيقيني

لهة �لعربي������ة �لنبطية عند م�صب  Bرش �ل�������

ن�صا �أن  ألي�ش من �لإ ، وبالنتيéة � نهر �لتي

�طوريات �لتي تعر  م نطل≤ عل������ى هذه �لإ
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�طورية  م أو �لإ �طورية �لرومانية � م با�صم �لإ

�طوريات �لعربية. م أ�صماء �لإ �لبيزنطية �

بالطب ل نريد �أن نîوVش كثري�ً يف هذ� 

�ملéال �لذي ي�صتح≤ در��صة تاريîية �صادقة 

أو  ومعمق������ة بعيدًة عن �لتع�ص������ب �÷غر�يف �

ا  أو �لعرقي وغريه، و�إ أو �لدين������ي � �لقومي �

مور يف  �إن�ص������ا �صعبن������ا وبلدنا ون�ص������ �لأ

، وعندم������ا نح�صل على  ن�صابه������ا �ل�صحي������

�لنتيé������ة جن������د �أن هذ� �ل������Î�ث �حل�صاري 

مة ولي�ش  �صي������ل هو تاريخ ونتاê ه������ذه �لأ �لأ

غريها كما يقدمه �لبع�ش �إ¤ �ل�صعوب و�لأ 

خ������رى يف �لوقت �لذي �أخذ فيه �لباحثون  �لأ

و�ملن�صف������ون من هوؤلء �إع������ادة �لن�صاب �إ¤ 

م�ص������اره �ل�صحي������ �عتماد� عل������ى �ملعطيات 

�لعلمية �لتي عك�صت ما كان يقوله �أجد�دهم 

 Vصللت م�صار �لتاريخ و�حل�صارة، 
m
أوه������ام من �

أبناء �أمتنا  أن�ص������ا �ملثقفني من � كما Vصللت �

�لذين يرددون �ملفاهيم دون تب�رش.

ومن �مل�صائل �لهامة �لتي ل يح�صن فهمها 

م������ور �لتاريîي������ة و�لوقو يف  يف حتلي������ل �لأ

و�ل�صهيونية  و�ملا�صونية  �ل�صتعمارية  �ملكائد 

ه������ي �لو�ق �حل�ص������اري و�لقوم������ي ملنطقة 

ى �أو بلد �ل�صام �÷نوبية  جنوب �صورية �لك

يف مرحلة تاريîي������ة �متدت من نهاية �لعهد 

�صلمية، ونî�ش  ر�مي وحتى �لفتوحات �لإ Bل�

بالذكر �ململكة �لنبطي������ة �لتي كانت �صاحبة 

�ل�صي������ادة على هذ� �حلي������ز �÷غر�يف ب�رشياً 

و�صيا�صي������اً و�قت�صادي������اً و�جتماعي������اً ودينياً 

وقومياً...�إلخ ب�صب������ب �لعديد من �ملرتكز�ت 

ومنها: 

 �أن �ململكة �لنبطية و�ملéتم �لنبطي 

�لذي كان منت�������رش�ً فوق رقعة جغر�فية تكاد 

ت�صكل م�صاحتها حيز�ً كب������ري�ً ي�صاوي تقريباً 

م�صاحة �ملمالك �لتي كانت حتي يف منطقة 

بي�ش �ملتو�ص  مثل �ململكة  حوVش �لبحر �لأ

و�لفار�صية، وجميعها  و�لبطلمي������ة  �ل�صلوقية 

�صكل������ت �ملرتكز �لهام يف �لعه������د �لهللين�صتي 

ددها  لبناء ه������ذه �حل�صارة، �إVصاف������ًة �إ¤ 

لي �لعرب������ي وتغلغلها يف  و�ت�صاعه������ا �إ¤ �

�÷زيرة �لعربية حتى مناط≤ �ليمن وعمان، 

بي�ش  ناهيك عن و�صولها �إ¤ جزر �لبحر �لأ

�ملتو�ص وجن������وب �إيطاليا و�ملحي �لهندي 

وغريه من مر�كز �حل�صار�ت �لعاملية.

 مل يك������ن �ملéتم������ �لنبط������ي جمتمعاً 

م�صتهلكاً ومنغلقاً، ب������ل كان جمتمعاً منفتحاً 

عل������ى �لع������امل بحك������م وج������وده يف مناط������≤ 

أنح������اء �لعامل كافة،  ��صÎ�تيéي������ة تنفت على �

�إVصاف������ًة �إ¤ �لدور �لتé������اري �لو�صي �لذي 

كانت تقوم به �لقو�فل �لتéارية �لنبطية بني 

�ص������و�ق �لعاملي������ة وخا�صة �ملناط≤  تلف �لأ

B�صي������ا �إ¤ �ملناط≤  �لبعي������دة من جنوب �رشق �

فريقية، �إVصافًة لذلك  �لد�خلية يف �لقارة �لأ
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�صو�ق و��صتري�د  ت�صوي≤ منتéاتهم �إ¤ هذه �لأ

�ملنتé������ات �ل�رشوري������ة لل�ص������وق �ملحلية، كما 

أ�صياد �لتéارة �لعاملية بني �ل و�لبحر  كانو� �

ومكملني �ل������دور �لتéاري �ل������ذي كان يقوم 

أبن������اء عمومتهم م������ن �لفينيقيني �لعرب  ب �

يف �ل�صن������و�ت �ل�صابقة، وكما كان للفينيقيني 

همي������ة و�لف�صل يف ن�رش �حل�صارة �لعربية  �لأ

نبا• �لف�صل يف ن�رشها  غرباً و�صمالً كان للأ

�رشقاً وجنوباً.

3 تعت �ململكة �لنبطية �ململكة �لعربية 

همي������ة �لعاملية بعد  �لثاني������ة م������ن حي������ث �لأ

�ململك������ة �لفينيقي������ة يف �لن�ص������ف �لثاين من 

ول قبل �ملي������لد ولذلك فكما كان  ل������ف �لأ �لأ

للمملك������ة �لفينيقية �صî�صية وهوية م�صتقلة 

�إVصافًة �إ¤ تفاعله������ا وتاأثري�تها �ملتبادلة م 

خرى، كذلك  م������ار�ت �لعاملية �لأ �ملمالك و�لإ

م������ر بالن�صب������ة �إ¤ �ململك������ة �لنبطية، فقد  �لأ

حاف¶ت على �صî�صيته������ا وهويتها �مل�صتقلة 

�إVصاف������ًة �إ¤ تفاعلها م م������ا يحي بها من 

أو  ممالك و�إمار�ت عاملية وعربية �صابقًة لها �

معا�رشًة لها �أي�صاً.

نبا•  أي�ص������اً �أن �لتéار �لأ  من �ملوؤكد �

كان������و� يرتادون �لبح������ار و�ملحيطات �لعاملية 

�ص������و�ق �لتéارية منذ ف������Î�ت قدمية يف  و�لأ

خرى قابعة  �لوقت �لذي كانت فيه �ل�صعوب �لأ

m مغل≤ ومتقوقعة على نف�صها، لذلك  يف fiي

�صاهم هوؤلء يف عملية �لنفتاì بني �ل�صعوب 

مر،  وكان لهم ب�صم������ات ملمو�صة يف هذ� �لأ

لذل������ك نقلو� كل �ملقوم������ات �لفنية و�أفكارها 

بد�عات  �÷وهرية وخا�صة يف جم������الت �لإ

و�ملرتكز�ت  �لديني������ة  و�ملعتق������د�ت  �لفني������ة 

�لتن¶يمية.

نبا• دور  5 م������ن �ملرج �أن يك������ون للأ

أ�صكال �لن�صور فوق �مل�صكوكات  هار � هام يف �إ

�لعاملية كون �ملناط������≤ �لتي كانت �أك ع�صقاً 

وتفاع������ًل م �لن�������رش هي مناط������≤ �÷زيرة 

ك  �لعربي������ة، كم������ا �أن هذه �ملنطق������ة هي �لأ

ملءمة لوجود �لن�ص������ور و�لطيور �÷ارحة، 

لذلك ق������ام ه������وؤلء بنقل ه������ذ� �لباعث �إ¤ 

�لبطاملة �للجي������ني يف م�رش و�ل�صلوقيني يف 

�صورية ومنذ بد�ية �لع�رش �لهللين�صتي �ملبكر، 

�إVصافًة �إ¤ ت�صوي������ر �÷مل فوق �مل�صكوكات 

يف جنوب ب������لد �ل�صام و�لفي������ل يف �ل�صمال 

و�حل�صان يف �صمال �أفريقيا، يف �لوقت �لذي 

غري≤ يف�صل������ون ت�صوير �صكل �لبومة  كان �لإ

قبل �لن�رش فوق م�صكوكاتهم �لتي كانت ت�صك 

يف بلد �ليونان.

أنه مل������ن �ملبالغة Ãكان  وم������ن هنا جن������د �

حتدي������د هوية كيان �صيا�ص������ي وحéمه وقدم 

أدلة توؤكد  وج������وده ب�صبب عدم �لك�ص������ف عن �

ذل������ك �صيما و�أن هن������ا �لكثري من �ل¶رو 

ثرية  �لتي حتéب �لتو�ص������ يف �حلفريات �لأ
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أنها �صو تقدم  ماك������ن �لتي من �ملوؤكد � يف �لأ

وثائ≤ ودلئل توؤكد ذلك، ومن هنا فمن غري 

�ملنط������≤ �أن نحدد فÎة حك������م �مللك �لنبطي 

�حل������ارث �لثال������ث لتك������ون بد�ي������ة �نطلقة 

�مل�صكوكات �لنبطية يف وقت لعب فيه هوؤلء 

دور�ً هاماً يف �ملéالت �ملîتلفة ومنها �ملéال 

�لقت�ص������ادي وقب������ل �مللك �حل������ارث �لثالث 

بقرنني من �لزم������ن على �أقل تقدير وبح�رش 

�ملعنى يف جنوب �صورية �أو يف منطقة دم�ص≤ 

وجنوبها  ويف وقتm كان لهم فيه دور �لريادة 

خرى. يف �ملناط≤ �لأ

�صو�ش ننتهز �لفر�صة لتنبيه  ويف هذ� �

�لباحثني �إ¤ ع������دم �لوقو يف �ملطبات �لتي 

ر�صمها �لكثري ممن �صبقه������م من �أعد�ء هذه 

م������ة �أو من ينوب عنهم ح������ول �لتقليل من  �لأ

�أهمية �لوجود �لنبطي يف جنوب بلد �ل�صام 

أو �لعتقاد بوجود �صعب �Bخر وممالك  وقدمه �

نبا• طيلة �لعهود �لتي �صبقت  �أخرى غري �لأ

قدوم �مل�صلمني و�ل�صعي �إ¤ �لتم�صك بذر�ئ 

وهمي������ة للتقلي�ش من �حل������دود �÷غر�فية 

نب������ا•. ولدينا  �لتي كان������ت حتت �صيطرة �لأ

�صو�ش Ãا  من �لدلئل �ملادي������ة يف هذ� �

ثرية  فيه �لكفاية موثقة بنتائ �حلفريات �لأ

ومنها على �صبيل �ملثال ل �حل�رش:

 حاول �لرحال������ة وبع�ش �لباحثني يف 

�لقرن �ل�صاب≤ وما قبل������ة �أن يéزئو� �ملنطقة 

نبا• وكاأنه������م عبارة عن  ع������ل �لأ ب�صورة 

�صلطة تغلغلت يف جن �ل¶لم بتو�صعها نحو 

أنهم جاوؤو�  أو � دم�ص≤ مرور�ً Ãنطقة حور�ن، �

أو كاأ�صحاب  بطلب �لنéدة من �أها دم�ص≤، �

م�صال������ �قت�صت �ل�رشورة بقاءهم فيها Ãا 

يتنا�صب م حé������م م�صاحلهم، لذلك كانت 

لهم �أحياء يف ب�رشى ودم�ص≤ وغريها تتو�ف≤ 

م هذه �ملقت�صيات.

ثرية �أكدت وبالدليل  ولكن �ملعطي������ات �لأ

�لقاط������ �أن كامل �حلي������ز �لتن¶يمي ملدينة 

ر�مية هي  Bة �لÎ������ب�رشى ومن������ذ نهاي������ة �لف

�أرVصي������ة نبطي������ة Ãعن������ى �أن كام������ل مدينة 

ب�رشى بتطوره������ا �لتن¶يمي و�لعمر�ين يعود 

مر على ب�رشى  نبا•، وكما ينطب≤ هذ� �لأ للأ

ينطب≤ عل������ى دم�ص≤ وغّزة وغريها، وهذ� ما 

ثرية يف �لنقب وب�رشى  �أكدت������ه �حلفريات �لأ

أما  خرى، � وحور�ن و�لعديد م������ن �ملناط≤ �لأ

�ملناط≤ �لتي مل ينقب فيها فهذ� لي�ش برهاناً 

نبا• فيها.  على عدم وجود �لأ

 مل تعر �ملنطق������ة �ل�صمالية �لغربية 

من �صورية بع������د  �لكنعانيني �صعب������اً وقبائل 

عربية �صوى �لفينيقيني، كما مل تعر �ملنطقة 

�÷نوبي������ة من ب������لد �ل�صام وحت������ى �ملنطقة 

�ل�رشقية �ملحاذي������ة �إ¤ و�دي �لنيل �أو حدود 

ر�ميني �صوى  Bصين������اء �لغربي������ة �صعباً بع������د �ل�

نبا•، يéاورهم �رشقاً و�صمالً �ل�صفائيون  �لأ
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يدوميون  أبن������اء عمومتهم �لإ �لعرب، وجنوباً �

ث������م �لقبائ������ل �لتدمرية يف �لق�ص������م �لد�خلي 

�ل�رشقي من ب������لد �ل�صام، وغرباً عرب لبنان 

يتوريون. �لإ

3 من ه������ذ� �ملنطل������≤ جن������د �أن تو�ص 

ر�ميني مل يكن نوعاً  Bنبا• عل������ى ح�صاب �ل �لأ

أو ��صتغلل Vصعف  من �لتو�ص������ �ل�صتعماري �

�ملمال������ك �ملتناحرة لل�صيطرة على �صورية، بل 

أبناء �لعمومة،  كان م�صاركة يف �لعي�ش ب������ني �

ولهذ� فالتف�ص������ري �ملنطقي �أن ه������وؤلء كانو� 

أر�Vصيه������م  �أ�صح������اب �صي������ادة يتو�صع������ون يف �

كي������ف ي�صاوؤون وح�صب تقا�صم م�صاحلهم م 

بع�صهم �لبع�ش.

نبا• هي �لفريدة يف   مل تكن حالة �لأ

�ملنطقة فقد �صبقهم بذلك موجات �لقبائل 

�لعربي������ة �ل�صابق������ة من عموني������ني و�أكاديني 

أ�صوريني وكنعاني������ني وكلد�نيني... �إلخ، كما  و�

تكررت �حلالة لحق������اً عند قدوم �لغ�صا�صنة 

و�ملن������اذرة. ولهذ� كان������ت دميومة هوؤلء فوق 

أر�Vصيهم ب�صكلm طبيعي ومل يكن لها �نعكا�صات  �

أو  أو �لقت�صادية � على �ل¶و�هر �لجتماعية �

أنهم  �ل�صيا�صي������ة وغريها، و�ل�صب������ب يف ذلك �

أبن������اء �صعبm و�حد، لذل������ك وقفو� جميعاً م  �

تو�ص �ململكة �لتدمرية و�صيادتها.

5 ولدين������ا دليل قاط عل������ى �أن جمي 

�ل�صع������وب �لتي كانت تدخ������ل �لبلد ك�صعوب 

قامة  غريب������ة عنها كان������ت دميومته������ا يف �لإ

ق�صرية، وتنته������ي �إقامتها �أو وجودها بانتهاء 

�لغرV������ش �ل������ذي قدمت م������ن �أجل������ه، ولهذ� 

ذهب������ت �أدر�ê �لري������اì دون �أن يكون لها �أي 

غري≤  أثر، و�لدلئ������ل على ذلك كثرية مثل �لإ �

و�لروم������ان و�لبيزنطي������ون و�لفرجنة و�لتتار 

و�ملغ������ول وحتى من ج������اوؤو� م������ �ل�صتعمار 

ي  �لغرب������ي �حلديث، ولهذ� مل يك������ن وجود لأ

رV������ش �لعربية �ص������وى �ل�صعب  �صع������ب فوق �لأ

�لعربي.

هور �ص������ور �مللو  وم������ن �لبديه������ي �أن 

نب������ا• ف������وق �مل�صك������وكات �لنقدية برفقة  �لأ

أو �أمهاته������م �أمر طبيعي يدل على  Rوجاتهم �

أة �لعربية منذ �لقدم ودورها يف  �ح������Î�م �ملر�

م�صاركة �لرجل يف جمي �ملéالت، وهذ� لي�ش 

أم������ر�ً تقليدياً ولي�������ش م�صتغرباً ولكن �ل�صيء  �

�مل�صتغرب وم �صدة �ل�صتغر�ب �أن نعزو هذ� 

م������ر �إ¤ مفهوم تقليدي ذي تاأثري خارجي،  �لأ

ومل مل يك������ن �لعك�ش؟ Ãعن������ى �أن �لقادمني �إ¤ 

�ملنطقة �لعربية هم �لذين تاأثرو� بهذ� �لتقليد 

�لعربي و�صورو� Rوجاتهم �إ¤ جانبهم.

و�لدلئ������ل على ذلك كث������رية ن�رشب منها 

مث������ًل و�ح������د�ً وهو ع������دم �لك�ص������ف عن �أي 

أو باعثm من هذ� �لن������و �صب≤ �لعهد  تقلي������د �

�لهللين�صت������ي �أو طب≤ خ������ارê �لوطن �لعربي، 

ولذلك ف������كان ه������ذ� �لتقلي������د �نطلقا من 
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�لتقليد �لعربي و�لتاأثر به ثم ترجمته ترجمة 

مر ينبث≤  حقيقي������ة، ومن هنا جند �أن هذ� �لأ

�صو�صية �لت������ي كانت ترتكز  من �صل������ب �

عليه������ا �ملعطيات لل�ص������كات �لنقدية �لنبطية 

خرى من  كما ه������ي �ل¶و�هر �حل�صاري������ة �لأ

عمارة وتن¶يم و�صيا�صة وثقافة.

أل������ة �لكتابات غ������ري �لنبطية �أو  أم������ا م�صا �

ثرية  بنية �لأ �Rدو�جية لغ������ات �لكتابة على �لأ

أو �مل�صكوكات �لنقدية   أو �لن�صو�ش �لوثائقية � �

فهذ� ينبث≤ من منطل≤ �لتعامل �لدو لتلك 

ر�ً لوVص هذه �لنقود حتت  �لنقود، ولي�ش م

أو �صيادة �صلطة �أخرى على منت fiلي  تاأثري �

ت�رش عل������ى �إد�رته �صلط������ة م�صتقلة وكيان 

�صيا�صي عاملي. 

اRج������ت �لكتاب������ات �لفينيقي������ة  فكم������ا 

�لنقدي������ة  �مل�صك������وكات  ف������وق  غريقي������ة  و�لإ

اRجت  كذل������ك  غريقي������ة،  و�لإ �لفينيقي������ة 

غريقية  �لكتاب������ات �لنبطية م �لكتاب������ات �لإ

مر على  ، وينطب≤ ه������ذ� �لأ و�لعك�������ش �صحي

باقي �لدلئل ب�صبب عاملية �حل�صارة �لعربية 

�لنبطية.

�صارة �إليه وهو  وثمة �أمر �Bخر لبد من �لإ

نب������ا• يف �ملنطقة وخا�صًة  �أن قدم وجود �لأ

منطقة دم�ص≤ وجنوبها ل ميكن حتديده من 

خ������لل �لنقود �لنبطية �أو فÎة �مللك �لنبطي 

7 ق.م، ولذلك يفVÎش   – 8 �حلارث �لثالث 

ثري������ة يف �أحياء  �لتو�ص������ يف �حلفري������ات �لأ

دم�ص������≤ و�ملناط≤ �ملéاورة له������ا ليتم �لك�صف 

عن �حلقائ������≤ �لت������ي توؤكد ذل������ك، ول�صيما 

�إنتاê �مل�صك������وكات �ل�صلوقية و�لبطلمية  و�أن 

وتد�وله������ا يف �ملنطقة جاء على �أعقاب فÎة 

يز بتد�ول  نتاê �لنقدي �لذي  Rمنية من �لإ

�مل�صك������وكات �مل�صتقلة و�صبه �مل�صتقلة، �إVصافًة 

�إ¤ م�صك������وكات �ملدن و�لبلديات وم�صكوكات 

مار�ت �لعربية. �لإ

مر �أن �لكثري من �لباحثني  و�لغريب يف �لأ

�لقد�مى ومقلديهم �÷دد ممن يتناولون مثل 

هذه �ملو�Vصي �ملتعلقة يف تاريخ هذه �ملنطقة 

وحكامها وم¶اهرها �حل�صارية يعتمدون يف 

م�صادره������م �إما على كتاب �لتور�ة و�ملعروفة 

أو كتاب  ثقت������ه وكتابات������ه �مل������زورة تاريîي������اً �

�حلروب �ليهودي������ة وكاأن هذ� �لكتاب �أ�صب 

، بل  مرجع������اً مقد�صاً وكل ما ذكر فيه �صحي

على �لعك�ش من ذلك فكل ما جاء به عارm عن 

�ل�صحة وما ه������ي �إل �أفكار وVصعت لتحقي≤ 

ماBرب وم�صال على ح�صاب �ملنطقة.

: فقد  و�Vرشب مثًل حول ه������ذ� �ملوVصو

ذكر يف ه������ذ� �لكتاب �أن قائد�ً يهودياً يدعى 

جود� ماكاب������ي قام بحملة  يه������وذ� �ملاكابي 

من فل�صطني لن�رشة �ليهود يف مدينة ب�رشى 

�لنبطي������ة يف �لقرن �لثاين قبل �مليلد ب�صبب 

�Vصطهاده������م من قبل �ص������كان �ملدينة، وعند 
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دخ������ول �ملدين������ة �أمر جنوده باإح������ر�ق مدينة 

أبيها ثم غادرها بعد �لتاأكد  ب�رشى عن بكرة �

من حرقها وتدمريها وخر�بها.

وق������د تاأكد �لكذب و�لفÎ�ء يف مثل هذه 

ثرية �لتي  �لرو�ي������ات من خلل �حلفريات �لأ

ثري������ة �لفرن�صية يف �ملدينة  ريها �لبعثة �لأ

م  وما R�لت تعمل يف �ملدينة  97 منذ عام 

حتى �ل�صاعة. وق������د �صملت �حلفريات كامل 

�لقطا �لعمر�ين يف �ملدينة وخارجها، وكذلك 

�حليز �لتن¶يم������ي لكامل �ملر�حل �لتن¶يمية 

�لتي مرت بها �ملدينة وحتى �لع�رش �حلديث، 

Bثار حري≤  ن �أي دليل يبني � Bومل يثب������ت حتى �ل

تعرVصت له �ملدينة، كما مل يتم �لعثور على �أي 

أثر لكن�شm يهودي يف �ملنطقة. �

وم������ا ينطب≤ عل������ى ب�������رشى ينطب≤ على 

كام������ل �ملناط������≤ �لتي ذك������رت و�لت������ي كانت 

تد  تî�ص للمملكة �لنبطي������ة و�لتي كانت 

من �صمال �÷زيرة �لعربية �إ¤ �صاط �لبحر 

بي�ش �ملتو�ص �÷نوب������ي و�صمالً مناط≤  �لأ

دم�ص≤ حتى �ل�صمري و�لبادية �ل�صورية وحتى 

، و�إن �نته������ت �ململكة �لنبطية  منطقة �لبقا

كحك������م �صيا�ص������ي يف ربي������ ع������ام 6 بعد 

نبا• بقو� �أ�صحاب  �ملي������لد �إل �أن �لعرب �لأ

�ل�صيادة يف �ملنطقة وعلى �ل�صعد كافة حتى 

أبن������اء عمومته������م �لغ�صا�صنة وحلولهم  قدوم �

يف �ملنطق������ة وم�صاركته������م يف Rعامتها حتى 

�لوقت �حلاVرش حي������ث كان �لن�صا• �لفاعل 

 ìللغ�صا�صن������ة �لق�صم �لغربي و�ملمتد من �صفو

جبل �ل�صي������خ وم�صار دم�ص≤ وكامل مناط≤ 

�÷ولن وحتى حوVش نهر �لريمو �لغربي، 

يتوريني �لعرب  �أي يف �ملنطقة �لو�قعة بني �لإ

نبا•. يف لبنان و�لأ

ون  ونعود للرد عل������ى �أولئك �لذين يعت

�أن �ملنتé������ات �لÎ�ثية يف �ملنطقة ما هي �إل 

�طوريات �لقادمة  م �إرث دخيل �أدخلت������ه �لإ

دلة �ملادية  و�مل�صتعمرة لهذه �لبلد ببع�ش �لأ

ومنها:

 – مدينة �لب������Î�ء ذ�ت �لهوية �لعربية 

�لنبطية �ل�رشفة و�لتي �أ�صبحت من عéائب 

�لدنيا حديثاً، فقد حاول �لكثري من �لباحثني 

أنه عبارة عن  �خÎ�ق ه������ذ� �لÎ�ث بالدعاء �

نتاê �ملعم������اري �ليوناين،  أث������ر يف �لإ ت������ر�ث تا

مثلة من  وناأخذ م������ن هذه �ملدينة بع�������ش �لأ

مبانيها �لعملقة ومنها: 

أ  �مل�������رشì: �ل������ذي نح������ت يف �ل�صîر  �

�لطبيع������ي بكامل �أق�صامه، وهذ� �مل�رشì لي�ش 

������ره يف �لعامل قاطبًة،  أو ينا له م������ا ي�صابهه �

 mو�حلالة �لوحيدة �لتي تتو�ف≤ ن�صبياً وب�صكل

ب�صي معه يف م�������رشì مدينة مري� يف تركيا 

حيث بني �مل�رشì م�صتند�ً على جر �صîري 

��صتناد�ً ولي�ش نحتاً كما هي �حلالة �ملوجودة 

ات  ه������رت بع�������ش �لتهيي يف �لب������Î�ء و�إن 

5
. �ل�صîرية لتتو�ف≤ م �ملوق
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مر يف  زنة: وكذل������ك �لأ ب  مبن������ى �

هذ� �لبناء �لذي نح������ت يف �ل�صîر �لوردي 

m �صاه≤  �لطبيعي م و�جهةm �صاقوليةm بارتفا

و�متد�دm عرVصي كبري وب�صكلm م�صط ي�صاوي 

م نح������ت با�صتقامةm و�حدة  5 ما يقارب 

وب�صكلm �أمل�ش م������ و�جهة �أمامية ذ�ت ن¶ام 

تعمي������د ورو�ق يتق������دم �ل�صال������ة �لد�خلية، 

وجميعها نحتت م������ن نف�ش �لكتلة �ل�صîرية 

عمدة و�لتيéان و�ل�صط  Ãا فيها �لركائز و�لأ

�ملعم������د، وكاأن �لنحاتني كان������و� يتعاملون م 

�ملادة وكاأنها من �ل�صم �أو �÷�ش �للدن.

ê  بناء �ملحكم������ة: وقد نفذ هذ� �لبناء 

أي�ص������اً بالنح������ت يف و�ص مرتف������ �صîري  �

 êإليه �إل من خلل در� êصاه������≤ ومل يتم �لولو�

نفذ د�خل �ل�صîر �لوردي �لقا�صي، وعندما 

يدخل �ملرء �إ¤ �لد�خ������ل يفاج وكاأنه �أمام 

�رش�دق فîم لي�ش له مثيل يف �لعامل.

 ìد  تنفي������ذ �صب������كات �ملياه عل������ى �صفو

قنية �ملنحوتة  �لتلل �ل�صîرية ب�صبكة من �لأ

يف �ل�صî������ر وجره������ا �إ¤ خز�ن������اتm جوفية 

�نت�رشت يف كامل �أحياء �ملدينة.

دلة �لتي  وهنا �لكث������ري �لكثري م������ن �لأ

مة  توؤكد �لهوية �حل�صارية �ملتعمقة لهذه �لأ

و�لت������ي كانت �صباق������ًة �إ¤ �لتطور �حل�صاري 

ومن������ذ �لع�رش �لنطويف �لذي �نطل≤ من بلد 

ام�ش ع�رش قبل �مليلد  لف � �ل�صام منذ �لأ

 Rو�لذي عر بالثورة �لزر�عية وثورة �لرمو

خرى يف  يف وق������ت مل يكن عند �ل�صع������وب �لأ

مور ميكن  �لع������امل �أي م�صتوًى ول������و باأب�ص �لأ

. مقارنته م هذ� �ملéتم

لنÎ �ملاVصي ونعود �إ¤ �حلاVرش لنتناول 

ثري �لتي جرت  عمليات �لك�صف و�لÎميم �لأ

ثري������ة يف �صورية ومنها  يف بع�������ش �ملو�ق �لأ

على �صبيل �ملثال مدن �أفاميا وتدمر وب�رشى، 

 êاذ وحتى ل يط������ول �لبحث نتناول بع�ش 

أ�صها  بنية �لتي �صمله������ا �لعمل وعلى ر� من �لأ

مبنى م�������رشì وقلعة ب�رشى. وق������د �صاهدنا 

�ملكان قبل بد�ية �لعم������ل كما �صاهده �لكثري 

م������ن �لباحثني و�لرحالة من������ذ �لقرن �لثامن 

ع�رش وحت������ى بد�ية �ل�صتقلل حيث �ملبا�رشة 

يف �لك�صف و�لÎميم يف وقتm مل ت�صتعمل فيه 

�إل �لو�صائل �لتي كانت ت�صتعمل يف Rمن �لبناء 

�صلي ملبنى �مل�������رشì و�لقلعة، وكاأن �لعمال  �لأ

�لذين كان������و� يقومون يف �لعمل يرجعون �إ¤ 

 م�صت.
m
ألفي عام �أك من �

وبالطب وبعد هéر هذه �لكتلة �لبنائية 

�ملكونة من �مل�رشì و�لقلعة للعديد من �لقرون 

�لزمنية حتول �ملوق������ �إ¤ ج�صم مغل≤ حيث 

تربة و�لنهيار�ت  ت �ملعابر و�ملمر�ت بالأ مل

ق�ص������ام �لعلوية و�إغلق 
�لتي تعرVصت لها �لأ

�ملم������ر�ت �لرئي�صة و�ختل• �لكتل �حلéرية 

تربة و�لتكل�ص������ات �لتي ت�صكلت ب�صبب  م �لأ
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�صنيات �إ¤ ما هنالك  �مللوح������ة و�لرطوبة و�لإ

من مع�صلت و�جهت �مل�رشفني على �لعمل يف 

وقتm مل يكن هوؤلء قد تîرجو� من جامعات 

أو �أكادميي������ات �أو معاهد علمية متî�ص�صة  �

كما هي عليه �حلال يف �لوقت �حلاVرش.

وهنا ل نريد �أن ن�صتعرVش مر�حل �لعمل 

و�لت������ي ” تناوله������ا بقليلm م������ن �لتف�صيل يف 

ثري، �إVصافًة �إ¤ ما  كتابنا م�رشì ب�������رشى �لأ

أع������د�د من �حلوليات  ن�رش حولها يف بع�ش �

مر  ثرية �ل�صورية يف حينه، وما يهمنا من �لأ �لأ

�لنتائ �لتي ” �لتو�صل �إليها من خلل بع�ش 

�ملو�قف �لتي عاي�صناها و�صاهدناها باأنف�صنا 

مانة �لتاريîية ومنها: نعرVصها للأ

 ع������دد �لعمال: مع¶������م �أها ب�رشى 

ن�ص������اًء ورج������الً وممن كانو� يف ط������ور �لفتوة 

اوR� �صن  و�ل�صب������اب و�ل�صابات وقليل ممن 

م�ص������ني و�لقليل من �لن�ص������اء �ملتزوجات،  �

لذلك ن�صتغل هذه �لفر�ص������ة لتوجيه �ل�صكر 

�÷زي������ل �إ¤ �أها ب�رشى ف������رد�ً فرد�ً ممن 

جن������اR �لع¶يم وقدمو�  �صاهم������و� يف هذ� �لإ

Bث������ار وتر�ث بلدهم  �ص������ورة م�رشفة لتاريخ و�

ومدينته و�أمتهم �لعريقة.  

�������رش�  �لإ �لفن������ي: كان  �������رش�  �لإ  

ة  �لفني fi������دود�ً جد�ً ويقت�������رش على �

�ملكت�صب������ة من �لزم������ن و�لتعاي�ش م������ �ملادة 

�ملحلي������ة و�ملمار�صة �لتدريéي������ة م م�صاركة 

بع�ش �لنحاتني من ريف دم�ص≤ وب�صكل خا�ش 

م������ن منطقة ت������ل �منني، وم�صاع������د فني من 

ثار و�ملتاحف وعدم وجود  Bملديرية �لعامة لل�

مهند�صني على مل �ملديرية يف ذلك �لوقت 

�رش� على  لذلك كان �ملكلف �لر�صمي يف �لإ

ثار �ملرحوم  Bتنفي������ذ �لعمل ورئا�صة د�ئ������رة �ل

�صليمان �ملقد�د وÃ�صاركة �أها �ملدينة.  

3 �لناحية �ملادية: كانت �صاعات �لعمل 

ت�صتمر من �ل�صاد�صة �صباحاً وحتى �ل�صاد�صة 

م�صاًء م �صاعة ون�ص������ف ��صÎ�حة غد�ء يف 

�صبو ما  أيام �لأ منت�ص������ف �لنهار وعلى مد�ر �

 ìو�Îجر �ليومي ي عد� يوم �÷معة، وكان �لأ

أرب ل������ري�ت للنحاتني  ب������ني خم�ش ل������ري�ت و�

ل������ري�ت للعم������ال ولريتان  و�لفني������ني وثلث 

ج������ر �ل�صهري ملن  للعام������لت، ولذلك كان �لأ

 8 5 �إ¤  أيام �ل�صهر يÎ�وì بني  يعمل كامل �

خذ بعني �لعتبار �لتوقف  لرية �صورية م �لأ

يام �ملمطرة. عن �لعمل يف �لأ

جور  وباملح�صل������ة كان �لك�صف �ل�صهري لأ

�لعم������ال ي������Î�وì ب������ني 8 �إ¤  �ألف لرية 

 3 �صوري������ة لعدد �لعم������ال �لبال������ تقريباً 

عامل، و�مل�������رشو �ل�صنوي Ã������ا فيه مو�د 

�لبن������اء و�ملعد�ت ل يتé������اوR  �ألف لرية 

أنف������≤ على �لك�صف  �صوري������ة، ولذلك فاإن ما �

و�لÎمي������م على قلعة وم�رشì ب�رشى منذ عام 

97 نهاية  95 بد�ي������ة �لعمل وحتى عام 
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بنية  �لعمل Ãا في������ه �صيانة وترميم كامل �لأ

ثرية يف �ملدينة مل يتéاوR �ملليون لرية طيلة  �لأ

�لثلثني عاماً. 

 ولهذ� فاإن حé������م �لعمل ون�صبة �لتنفيذ 

خل�������ش يف  و�لإ �ملتو�Vصع������ة  مكاني������ات  و�لإ

�لعمل و�لنز�هة جميعه������ا �أذهلت �مل�صوؤولني 

يف �لدول������ة ويف �لعامل قاطبًة لذلك كانو� وما 

أه������ا ب�رشى و�مل�رشفني  R�لو� ين¶رون �إ¤ �

6
على �لعمل ن¶رة �إجللm و�حÎ�م وتقدير.

مثلة على ذلك ومنها: ون�رشب بع�ش �لأ

ثار  Bي������ر �لثقاف������ة و�لRر و�R عندم������ا 

�ملركزي يف Rم������ن �لوحدة بني �صورية وم�رش 

عمال  �ل�صي������د ثروة عكا�صة و�صاه������د هذه �لأ

�لفن������ي وVصîام������ة �لعمل وقف  و�مل�صت������وى 

مذه������ولً ومعéب������اً �إعéاباً �صدي������د�ً، وعند 

عودته �إ¤ �لقاهرة مبا�رشًة طلب من �لرئي�ش 

جم������ال عبد �لنا�������رش �أن يع������ني �ملدير �لعام 

قليم �ل�صوري �لدكتور  ثار و�ملتاحف يف �لإ Bلل

ثار يف  Bة �ل �صليم عادل عبد �حل≤ مدير�ً لهي

�÷مهورية �لعربية �ملتحدة و�ل�صيد �صليمان 

ثار يف جنوب �صورية  Bملق������د�د رئي�ش د�ئرة �ل�

و�مل�رش على تنفيذ �لعمل يف ب�رشى معاوناً 

  
7
له.

 عندم������ا R�ر �ملدي������ر �لع������ام ملن¶م������ة 

�ليون�صك������و �لعاملية مدينة ب�رشى و�طل على 

�لعم������ل يف �لقلعة و�مل�رشì و�ملدينة ومن �صدة 

ما ناله من �إعéاب جل�ش يف �ل�صÎ�حة د�خل 

�لقلعة لتناول �لغ������د�ء، وطيلة �÷ل�صة كانت 

عين������اه تفي�صان دمعاً، وب������ني �لفينة و�لفينة 

ينه�������ش ويعان≤ �ملرح������وم �صليم������ان �ملقد�د 

قائل �إنه مل ي�صاه������د �أي عمل جبار يف �لعامل 

كم������ا �صاهده يف مدينة ب�������رشى. وعلى Vصوء 

ذلك منحه ع�صوية �ملعه������د �لعا لل�صيانة 

ثري يف مدين������ة روما م منحة  و�لÎمي������م �لأ

أ�صه������ر، وّ” ت�صéيل مدينة  فني������ة ملدة �صت������ة �

ب�رشى كمدينة تر�ثm عاملية.

ث������ار  Bر �ملدي������ر �لع������ام لل�R 3 عندم������ا

ردني������ة �لها�صمية  و�ملتاح������ف يف �ململك������ة �لأ

يف ع������ام 976 �لدكتور عدن������ان �حلديدي 

مدينة ب�رشى و�صاهد �مل�صتوى �لفني للÎميم 

لدرجة كان ي�صعب على �مل�صاهد �لتمييز بني 

�لبناء �حلقيقي و�لبناء �ملر وقف مذهولً 

وقال يéب �أن تك������ون مدينة ب�رشى مدر�صة 

أنه  �ل�صيانة و�لÎمي������م �لعاملية، و�أذكر جيد�ً �

حاول جاهد�ً ��صطح������اب عدد من �لفنيني 

عمال  �������رش� عل������ى تنفيذ �لأ ردن للإ �إ¤ �لأ

هن������ا ولكن ب�صبب �حلاج������ة �ملا�صة لهم يف 

�صورية تعذر ذلك.

خرى �لتي  ات من �ل�صو�هد �لأ وهنا �مل

أو ��صتعر�Vصها و�لتي جاءت  ي�صعب ذكره������ا �

تلف �لفني������ني و�ملîت�صني و�مل�صوؤولني  من 

يف �لع������امل و�لتي يé������ب �أن يف������رد لها بحث 

خا�ش.
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مور  ولي�ص������ت �لغاية هن������ا �ملفاخرة يف �لأ

و�لت������ي ت�صتح≤ �أك من ذل������ك، ولكن �لغاية 

عم������ال �لتي نفذت  �أن نب������ني �أن مثل هذه �لأ

منذ �أل �ل�صنني ثم �أعيد بناوؤها وترميمها 

و�صيانته������ا يف �لع�رش �حلديث م������ا هي �إل 

ن�صان  نتاê �صعب و�حد و�إن�صان و�حد وهو �لإ

�لعربي �لذي بن������ى �حل�صارة وقدمها للعامل. 

مر �إ¤  فكيف يكون معقولً �أن يعزى هذ� �لأ

من تعل������م هذه �حل�ص������ارة وترجمها لنéعله 

هو �لباين و�مل�رش و�ملان������ وكاأننا نقول �إن 

�صتاذ يف �ملدر�صة. �لتلميذ هو من يعلم �لأ

و�أختم حديث������ي بذكر بع�������ش �ل�صو�هد 

�لت������ي عاينته������ا ب������اأم عيني وتعاي�ص������ت معها 

وذجاً للمقارنة لدى �لباحثني �لذين  لتكون 

يتبنون �لن¶ريات �لتي ت�صيء للهوية �لقومية 

بنية �لعملقة و�لتي  مة ولبع�������ش �لأ لهذه �لأ

عن  ت�صتح������≤ �أن يقف �ملرء �أمامه������ا وقفة 

وتب�رش ومنها:

�ملقاب������ر: ومنها �ملقاب������ر �لهرمية ومقابر 

�ص������ود و�ل�صب������ا يف مدينة  �ملغ������اRل وذ�ت �لأ

عمريت �لتي تعت فريدًة من نوعها يف �لعامل 

وتع������ود يف جذورها �إ¤ �لعه������د �لفينيقي �أو 

رÃ������ا �أقدم من ذلك و�لت������ي نقل �لفينيقيون 

هند�صتها وطرR بنائها معهم �إ¤ �صمال �أفريقيا 

اذجه������ا �صاخ�صة يف �لعديد من  وماR�لت 

�ته يف ليبيا  �ملو�ق������ ومنها مقابر مدينة �ص

8كم.   غرب مدينة طر�بل�ش بحو� 

: وقد بني  نفتياتر �لأ �مل�ص������ارì �لد�ئرية 

منه������ا �لكث������ري يف �لبلد �لعربي������ة وما R�لت 

أع������ني �ملتب�رشين مثل مباين  �صاخ�ص������ة �أمام �

مدن عمريت ب�رشى جر�ش يف بلد �ل�صام 

�ت������ة يف ليبيا  ى �ص ومدين������ة لب������د� �لك

�÷م يف تون�ش �رش�صال تب�صة يف �÷ز�ئر 

بنية �لتي ماR�لت  وغريها �لكثري �لكثري من �لأ

بحاجة للك�صف عنها. 

ططاتها  وقد بنيت جميعها قبل �أن ينقل 

وهند�صتها ويطبقها عل������ى �لو�ق يف مدينة 

أبوللودور  روما �ملهند�������ش �لعربي �ل�ص������وري �

�لدم�صقي �لذي طور بناء هذه �ملدينة Vصمن 

�طور  م أ�ص�������ش معمارية ر�ئع������ة  يف Rمن �لإ �

Bثار  ������ن من � تر�جان بع������د �أن تركها نريون ت

ر�ب و�حلري������≤ لع�رش�ت �ل�صنني، وهنا  �

طب≤ نف�������ش �ملناه �لتن¶يمي������ة و�لعمر�نية 

�ملنفذة يف �صورية مثل مدن �أفاميا �للذقية 

عمريت ب�رشى دم�ص≤ حلب �صريو�ش 

�أنطاكيا... �إلخ.   

أثبت������ت �لهند�صة �لع�صكرية  : وقد � �لقل

ى خ�صو�صيته������ا  للق������ل يف �صوري������ة �لك������

�لعملقة وهويته������ا �لعربية �ملحلية �ل�رشفة 

رها يف �لعامل،  و�لتي مل ي������ ما مياثلها وينا

أ�ص�������ش وقو�عد  وقد ج������اءت مرتك������زة على �

ك من خم�صة  هند�صي������ة تعود يف جذورها لأ

�أل عام. وقد �نح�رش بناوؤها ب�صكل مكثف 
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على مرتفعات �ل�صاحل �ل�صوري من �ل�صمال 

�إ¤ �÷ن������وب م بع�ش �لقل �لتي بنيت يف 

�ملدن �لد�خلية مثل قلعة حلب وقلعة ب�رشى 

. وقلعة دم�ص≤ وقلعة �صلîد وقلعة جع

أ�صماء ه������ذه �لقل  ونذك������ر بع�ش م������ن �

�لتي توؤكد �لهوية �لعربية �ل�صورية ووجودها 

يف ب������لد �ل�صام ومنه������ا: قلعة جن������م قلعة 

�حل�صن قلعة �صلîد قلعة �ملرقب قلعة 

�ل�رشي������ف قلعة جع قلعة �لعرمية قلعة 

ح������ارم قلعة ب�رشى قلع������ة �صمعان قلعة 

�مل�صي������≤ قلع������ة �صيزر قلع������ة حلب قلعة 

و�بي قلعة  دم�ص≤ قلعة حماه قلع������ة �

أرو�د قلع������ة �لكر قلع������ة عéلون قلعة  �

�ل�صوبك قلعة �صلì �لدين قلعة �لرب�ش 

قلعة فîر �لدين �ملعني  وغريها �لكثري.

الهوام�ش:

وه��ذه احلالة تكررت يف الع�ضر احلديث عندما كانت بولندا )بولوني��ا( موقع مرور بني القوى العظمى املتطاحنة يف   -1

وىل والثانية وما نتج عنهما من عواقب.   وروبية اأثناء احلرب العاملية الأ القارة الأ

وكما قال ال�ضاعر:  -2

اأو�ضلوا الدنيا بب�ضتان ه�ضام اأم���ويون واإن����ي بهم�����وا     

بي�س املتو�ضط  3- بيزن�س )الق�ضطنطينية(: موقع ا�ضرتاتيجي هام فوق م�ضيق البو�ضفور الذي يف�ضل بحر اإيجة والبحر الأ

مرباطور ق�ضطنطني  �ضود، وقد كانت تف�ضل بالد اليونان ال�ضرقية عن بالد اليونان الغربية، وعندما نقل الإ عن البحر الأ

بي�س املتو�ضط  قرب اإىل بالد ال�ضام التي كانت املنطقة الفاعلة يف تاريخ بالد البحر الأ العا�ضمة من روما اإىل بيزن�س الأ

تراك العثمانيون  والتاري��خ الروم��اين  اأطلق على هذه املدينة ا�ضمه ف�ضميت با�ضم الق�ضطنطيني��ة، وعندما اتخذها الأ

�ضتانة يف  عا�ضم��ًة لدولته��م اأطلقوا عليها ا�ضم ا�ضطنبول )اأ�ضت بول�س: اأي املدينة ال�ضرقية( كما اأطلق عليها ا�ضم الأ

مرحلة من مراحل احلكم العثماين.

ميكن ا�ضتخال�س ق�ضة بناء مدينة روما من خالل ما ذكر يف العديد من امل�ضادر القدمية وما جاء يف ق�ض�س املعتقدات   -4

�ضل يف ذل��ك اإىل بداية العهد الفينيقي عندما هاج��ر اأمري فينيقي يدعى اإينه  القدمي��ة )امليثولوجي��ا( حيث يعود الأ

اأو عين��ة Enee م��ن ال�ضاحل ال�ضوري اإىل منطقة ليديا يف اجلانب الغربي من اآ�ضي��ا ال�ضغرى ثم ا�ضتقر يف مدينة 

طروادة.

مري البطل احلقيقي يف ملحمة فريجيليو�س، ثم ذهب اإىل اأقربائه يف مدينة قرطاج بعد حريق مدينة طروادة،  واأ�ضبح هذا الأ

م��رية ال�ضورية الفينيقي��ة اإيلي�ضاElissa من مدين��ة �ضور التي اأ�ض�ضت مدين��ة قرطاج يف القرن  وهن��اك ع�ضق الأ

التا�ض��ع ق. م، ولظ��روٍف غام�ضة اأجرب على الهرب اإىل اإيطاليا واأ�ض�س هن��اك العديد من املدن ومنها مدينة لفينيوم 

.Lavinium
 publius  لل�ضاعر الالتيني بوبيليو���س فريجيليو�س مارو Eneide ينيد وح�ض��ب ماجاء يف امللحمة ال�ضعري��ة الإ
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اأحب ديدون/  الهارب    Enee اإينيه /عينة  ن  
اأ اأوكتاف   virgilius maro )70-19 ق. م( �ضديق 

له زيو�س/ جوبيت��ري ولهذا قتلته. ويذكر يف املعتقدات  اإيلي�ض��ا وتزوجه��ا، اإل اأنه اأجرب على هجرها بناًء على اأوامر الإ

الدينية الرومانية اأي�ضاً اأن روميليو�س/رومولو�سRomulus موؤ�ض�س مدينة روما من اأحفاده هو وزوجته الفينيقية 

اإيلي�ضا من مدينة قرطاج. 

كما جاء يف امليثولوجيا الرومانية اأن رومو وروملو�سRomu et Romulus الطفالن اليتيمان اللذان اأر�ضعتهما 

الذئب��ة عندم��ا اأ�ضبحا يف طور الفتوة وال�ضباب قام رومولو�س مب�ضاعدة اأخيه رومو يف تاأ�ضي�س مدينة روما يف عام 753 

ق. م، ث��م اأ�ضب��ح اأول ملك على املدينة، وقد مت تقدي�ضه من قبل �ض��كان املدينة لدرجة التاأليه، ولهذا اأ�ضبح يف نظر 

له احلامي ملدينة روما.  الرومان الإ

عالن عن م�ضابقة �ضياحية من  م��ن امللفت للنظر اأين �ضمعت واأنا اأقوم باإعداد هذا املقال من حمطة ف�ضائية عربية الإ  -5

ثار العربية يف البلدان العربية ط��رح �ضوؤال من ثالثة احتمالت وكان  �ضم��ن �ضل�ضلة حلق��ات للرتويج ال�ضياحي لالآ

ردن: 1- يف مدينة العقبة- 2- يف مدين عمان- 3- يف  ال�ضوؤال على ال�ضكل التايل: اأين يقع امل�ضرح الروماين يف الأ

مدينة معان.

ثار واملتاحف يف اململكة  واأنته��ز ه��ذه الفر�ضة للفت نظر �ضديقي وعزي��زي وزميلي الدكتور فواز خري�ضة املدير الع��ام لالآ

ردنية الها�ضمية ال�ضقيقة لالهتمام بهذا املو�ضوع املتعلق يف �ضلخ الهوية العربية عن معلم من اأجمل املعامل العربية  الأ

عالن عن م�ضرح البرتاء وبنف�س ال�ضيغة كما يحدث  ردن واأكرثه��ا اأ�ضالة وقومية ولي�س غريباً اأن يتم لحقاً الإ يف الأ

ثار العربي وعقد موؤمترات  خرى، كما اأرجو طرح مثل هذه املفاهيم وت�ضحيحها من قبل موؤمتر الآ يف البلدان العربية الأ

حول هذه الق�ضية.

ثرية ال�ضورية- 1964- العدد 14 عام �س 5- 22. �ضليم عادل عبد احلق- م�ضرح وقلعة ب�ضرى- احلوليات الأ  -6

مانة التاريخية وكما ذكرها يل الدكتور �ضليم عادل عبد احلق �ضخ�ضياً يف مدينة باري�س يف فرن�ضا  اذكر هذه الواقعة لالأ  -7

اأثن��اء زي��ارة لبيته بدعوة على الغداء يف ربيع عام 1982، كما ذكر اأنهم وقع��وا يف حريٍة من اأمرهم وقلق حول تدبري 

جراءات العائلية، ولك��ن لل�ضدفة والتقدير فما اأن هموا لل�ضفر واملبا�ضرة بالعمل يف  م��ور بهذه ال�ضرعة وترتيب الإ الأ

القاهرة حتى وقع النف�ضال. 

¥µ
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إلن نتوغل يف �لزمن لنقف على حéم �حلقوق �لتي كان ينالها �لإلن نتوغل يف �لزمن لنقف على حéم �حلقوق �لتي كان ينالها �لن�صان.

ففÎة م������ا قبل �لقرن �ل�صاب������ �مليلدي، كانت يف جمي������ �لدنيا مغمورة 

بال¶لم �لجتماعي.

 zو}�لعمل zص������ارت طبيعية فيما بعد }ح������≤ �حلياة zو}�لعمل zص������ارت طبيعية فيما بعد }ح������≤ �حلياة zو}�لعمل zارت طبيعية فيما بعد }ح������≤ �حلياة������ صن�صان �لتي �صن�صان �لتي � إحق������وق �لإحق������وق �لإ

.zاهرة بالكر�مةéو}�مل zو}�لتعبري zو}�ملعتقد zرشة� و}�لأ

ي يف يد رشي يف يد رشي يف يد  رشن ��صتقر �لت�رشن ��صتقر �لت� ب يف ن¶ام صب يف ن¶ام صب يف ن¶ام �Bمر �صاهر �إل بعد �أ صمل تقون������ن ومل ت�صمل تقون������ن ومل ت�

و�ب �لتنفيذ.صو�ب �لتنفيذ.صو�ب �لتنفيذ. V ص�صلمية و��صتقرت معهV ص�صلمية و��صتقرت معه إ�لدعوة �لإ�لدعوة �لإ

.…Qƒس� »eوحما åاحH

 dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁❁

ò

»Hر©dG çGÎdG ‘ سان�f E’G ¥ƒحق

áسي�fرØdG IQƒãdG Qƒàس�O :‘ ¬bƒوحق

Gو… dG نGو…حمد عمرG dG نGحمد عمرCGG

❁
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 فيما يل������ي �صو �أقدم بحياد علمي من 

كد هذه وكد هذه وؤكد هذه  ولوقائ ما يولوقائ ما ي و�ش وصو�ش وصو�ش و� صلن�صلن� �ملقارنات و�

�حلقيقة.

أنا �إذ �أركز على تلك �لفÎة من تاريîنا  و�

وءصوءصوء�ً يف ذلك  V صكV صك نها �لأ Rه������ى ولأ نها �لأ فلأ

�لتاريخ وما بعده باثني ع�رش قرناً تقريباً.

ي صي صي  VصVص رش��رش��رش بحث������ي عل������ى �ملو� ������ �ق�����ق���� أ �ص������و �

�لتالية:

شلقامو�شلقامو�ش وقو�نني   تعريف �حلري������ة يف �

�للغة �لعربية.

�لعربي������ة  و�������ش صو�������ش صو�������ش  صلن�صلن� � يف  م�صاحته������ا   

ل�صل�صلمية. �لإ

ل�صل�صلمية  ني��ني��ني م�صاحته������ا �لإ ������ � مقارن������ة ب���� مقارن������ة ب���

ني��ني��ني م�صاحتها يف د�صت������ور �لثورة  ������ �لعربي������ة وب����لعربي������ة وب��� �

ن�صان. �لفرن�صية و�رشعة حقوق �لإ

وء على ما ينت�رش صوء على ما ينت�رش صوء على ما ينت�رش  صل�صل� � شلقي بع�������شلقي بع�������ش  ثم �أ

إن م������ن حقوق عربية وفيما �إن م������ن حقوق عربية وفيما �إذ� كان ينبغي 
Bل�

أم يكفي �لتعديل؟ �لتبديل �

:á¨∏dG ‘ ájô◊G ∞jô©J 1

�لعبد. شحلر: هو نقي�شحلر: هو نقي�ش �

مة. �لأ شحلرة: نقي�شحلرة: نقي�ش و�

�ر }للذك������ورz وحر�ر }للذك������ورz وحر�ئر �أو  �ح������ر�ح������ر� أ � : و�÷م

.zناث �حر�حّر�ت }للإ

يء صيء صيء  صيء خي������اره فكل �صيء خي������اره فكل � يء خي������اره فكل �صيء خي������اره فكل �ص صحلر م������ن كل �صحلر م������ن كل � و�

ع������ر ون و�صوصع������ر ون و�صوصع������ر ون و�صو�ه يطل≤ عليه ��صم  صفاخر من �صفاخر من �

.zحلر�{

�صيل������ة ح������رةz و}�ل�صحابة  }�لطاق������ة �لأ

�لهط������ول ح������رةz و}�ل�صقر ح������رz و}�حلر�ن 

������ر �إ¤ �لفرقدين �إذ�  جنمان عن ميني �لنا

.zنت�صب �لفرقد�ن�

وقد وجدت كلمة }حرz يف �للغة �مل�رشية 

�لقدمية حيث كان������و� ي�صمون }�ل�صقرz حر�ً 

�أخذ�ً من }حور�شz �أو }حورz ��صم �لفرعون.

 78 ية  Bيف �ل zلقد وردت كلمة }حر

. 3 38 89 و 5 9 و و

�لبقرة تفري≤ يف  78 ي������ة  Bففي �ل

�لق�صا�ش بني �حلر و�لعبد.

�لن�صاء حترير �لعبد  9 ية  Bويف �ل

طاأ. كفارة عن �لقتل �

�ملائدة حترير �لعبد  89 5 ي������ة  Bويف �ل

ميان. كفارة عن �للغو يف �لإ

�ملéادلة حترير �لعبد  3 58 ية  Bويف �ل

كفارة عن �لعودة بعد �ل¶هار.

 »```Hô©dG  Qƒ```¶æŸG  ‘  á```jô◊G  2

:»eÓ°S E’G

Ãا �أن �لقر�Bن �كتف������ى بالقول عن �حلر 

نقي�ش �لعبد.

Bياته م������ن �ملعن������ى �حلا  فق������د خل������ت �

zللحرية{

و�كتف������اء �لق������ر�Bن كان مر�ع������اة للثو�بت 

ن�صان منها �إل  �لجتماعية �لتي مل يتîل�ش �لإ

بعد حرب �ل�صمال و�÷نوب يف �أمريكا �أطل≤ 
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تني  عليها ��صم حتري������ر �لعبيد كان �لنا�ش ف

. �أرقاءهم �لعبيد حر�ر و أ�صيادهم �لأ �

ألقاها �ملéتم على عات≤  فاملهمة �لت������ي �

�لعبيد هي خدمة �ل�صيد وتنفيذ رغباته دون 

�عV�Îش و�لرغب������ات كانت تتéاوR �لتكاليف 

�ل�صî�صية فت�صمل �لرع������ي وخدمة �ملا�صية 

خ�ص������اب ونقلها و�لتزويد  و�÷ن������ي وقط �لأ

�ملنز باملاء و�لع�صل و�لبي�ش و�صو�ها.

لذلك:

كان تعدد �لرقي≤ حتت �ليد دليًل على 

�لي�صار مث������ل تعدد �ملو��صي و�ملقتنيات. وكان 

�نت�صاره يف �حلياة �لجتماعية برهاناً �صاطعاً 

على �لفرق �لطبقي �ل�صديد.

مما جعل �لر�صالة تتعامل معه بالتدري 

�لتعليمي.

������ا �ملوؤمن������ون �إخ������وة..z �حلé������ر�ت  }�إ

 . 9

 øe Ωƒb ôî°ùj ’ GƒæeBG øjòdG É```¡jCG É```j 

 øe AÉ°ùf ’h º¡æe kGÒN Gƒfƒµj ¿CG ≈°ùY mΩƒb

 Ghõª∏J ’h ø```¡æe kGÒN ø```µj ¿CG ≈°ùY AÉ```°ùf

 º°S’G ¢```ùÄH ÜÉ```≤d C’ÉH Ghõ```HÉæJ ’h º```µ°ùØfCG

 ∂ÄdhCÉa Ö```àj ⁄ øeh ¿É```Á E’G ó©H ¥ƒ```°ùØdG

. . �حلéر�ت 9  ¿ƒŸÉ¶dG ºg

ويف �حلديث �ل�رشيف:

 â```–  ˆG  º```¡∏©L  º```µdƒN  º```µfGƒNEG{

 ¬ª©£«∏a √ój â– √ƒ```NCG ¿Éc øªa º```µjójCG

 ¬∏ªëj ’h ¢```ùÑ∏j É```‡ ¬°ùÑ∏«dh πcCÉ```j É```‡

 z¬æ©«dh √óYÉ°ù«∏a ¬∏ qªM ¿EGh ¬àbÉW ¥ƒa

(åjó◊G øe ¢SÉÑàbG)

ول  ليفة �لأ لفة �إ¤ � من������ذ �أن �Bلت �

�أخ������ذت �حلرية بعد�ً �صيا�صياً �صامًل للéمي 

حي������ث تقل�صت �رش�ئ �ملéتم������ �إ¤ �رشيحة 

و�ح������دة ت�صم �لر�ع������ي و�لرعي������ة ففي �أول 

خطبة 

له قال:

أيه������ا �لنا�������ش �إين ولي������ت عليكم ول�صت  �{

أ�صاأت  بîريك������م فاإن �أح�صنت ف�صاعدوين و�إن �

فقوم������وين �أطيعوين ما �أطعت � فيكم فاإن 

ع�صيته فل طاع������ة  عليكم �لقوي عندي 

أ�صÎد منه �حل������≤ و�ل�صعيف  Vصعي������ف حتى �

.z≥عندي قوي حتى �أرد له �حل

لفاء �لثلثة: وعلى هذ� �لنه �صار �

رVصي � عنه كان يع�ّش  فالثاين عمر 

على رجليه بالليل ما�صياً.

وه������و �لذي قال: م������ن ر�أى يف �عوجاجاً 

فليقوم������ه و�بت�ص������م عندما قال ل������ه �أعر�بي 

أينا فيك �عوجاجاً  باأعلى �صوت������ه: و� لو ر�

لقومناه بحد �ل�صيف.

�صياد  وه������و �ملت�صائ������ل �مل�صتنكر عل������ى �لأ

��صتعباد �لنا�ش: 

}مت������ى ��صتعب������د” �لنا�ش وق������د ولدتهم 

.zً�أمهاتهم �أحر�ر�
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رVصي �  �أما �لر�ب علي 

عنه فقد �نتقل ب�صيا�صة �حلرية 

نقلة نوعية �إذ مل يتوجه بîطابه 

�صي������اد بل �إ¤ �مل�صحوقني  �إ¤ �لأ

ومل يعت �حلرية عطية من �أحد 

ف�رش يف �مل�صحوق �لذي �أحنى 

�ل�صتعباد قامته قائًل: }ل تكن 

عبد غ������ري وق������د خلقك � 

.zً�حر

ربعة ه������ي �لع�رش  ف������Îة �لأ

يزت عما تلها باأن  �لر��صدي 

وم�صتعد  �لنق������د  يقبل  ليفة  �

أنه م�صتعد  خطاء و� لت�صحي �لأ

 êل و�إ�صقا• �لبيعة �إن خرRللتنا

عن �ملثل و�لأخلق.

ولكن:

منذ �أن غابو� غاب تو�Vص �حلاكم وغابت 

�مل�صاو�ة من كتلة �ل�صلو �لجتماعي وعادت 

نزو�ت �لنف�ش فاكت�صحت �÷مي من �لر�عي 

�إ¤ �لرعية كل وما ت�صل �إليه ذر�عه.

أ�������رشد حادثة مماثلة  � للمث������ال و�ملقارنة 

تلفة. أربابها باأ�صاليب  ت�رش فيها �

رVصي � عنه ملن �أق�صم   قال عم������ر 

أنه لو ر�أى فيه �عوجاجاً لقومه بحد �ل�صيف:  �

�حلمد  �ل������ذي �أوجد من يقوم عمر بحد 

�ل�صيف.

أ�صاأت   قال �أح������د جل�صاء معاوي������ة: �إن �

قومنا فاتق������دت عينا معاوية وقال Ãاذ�؟ 

فاأدر �لقائل خطورة �ملوقف فقال: ب�صيو 

أ�صارير معاوية وقال:  �صب فانفرجت � من �

�إذن ن�صتقيم.

 قام عبد �مللك خطيباً بني �لنا�ش وقال 

أ�صم������ �أحد�ً يق������ول  �ت≤ � �إل  }و� ل �

Vرشبت عنقه.

ول و�لثاين �أك من   لي�ش بني �لقول �لأ

ع�رشين �صنة.

وبين������ه وبني �لقول �لثال������ث �أك من ثلث 

قرن.
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أنه  وثمة حادثة رويت عن خليفة عبا�صي �

حد جل�صائه: قال لأ

}�إنه �حلكم يا بن �أخ������ي و� لو ناRعنا 

أ�ص������ه  علي������ه �صاح������ب �لر�صال������ة حلزRن������ا ر�

3
.zبال�صيف

لقد غاب������ت موؤ�ص�صة �ل�صورى وحل fiلها 

أو �لتوريث �ل�صيف �

و�ل�ص������ورى ماأم������ور به������ا م������ن � بكل 

�رش�حة

 âæc ƒdh º¡d âæd q̂ G ø```e máªMQ ÉªÑa

 ∂dƒM ø```e Gƒ```°†Øf’ Ö```∏≤dG ß```«∏Z kÉ``` q¶a

 ‘ º```gQhÉ°Th º```¡d ô```Ø¨à°SGh º```¡æY ∞```YÉa

.(159 3 ¿GôªY ∫BG) ...ôe C’G

 Gƒ```eÉbCGh  º```¡Hôd  Gƒ```HÉéà°SG  ø```jòdGh

 ºgÉæbRQ É‡h º¡æ«H iQƒ°T ºgôeCGh IÓ```°üdG

(38 42 iQƒ°ûdG) . ¿ƒ≤Øæj

�ل�ص������ورى �لت������ي �أمر بها �لنب������ي فطبقها 

أم������ور �لنا�������ش يف �لع�رش  و�ص������ارت عليه������ا �

�لر��صدي غابت وحل �لبديل �رشطة و�صéون 

وق�صاء و�أمن حلماي������ة �لطل �÷ديد �لذي 

�قت�ص������ى ت�صبثه بالدني������ا �إق�صاء �لقدË من 

نه������ا كان������ت تتعارVش م  ن�صو�������ش و�ص لأ

رغباته و�متياR�ته.

�ل�ص������ورى يف �ل�صمي������م حيث  �أ�صيب������ت 

��صتهدفت من ثلثة مر��صد.

�أ�صيبت من �ل�صتîل �لور�ثي.

و�أ�صيبت من �حتبا�ش �لنقد يف �ل�صدور 

حف¶اً للروؤو�ش من �ل�صقو•.

و�أ�صيبت م������ن تكاثف �لن�صيان للن�صو�ش 

و�ص������رية �لنبي ونه �لر��صدي������ن وقام �لبديل 

فكر لب������ون وق������ف مو�هبه لمت������د�ì مز�يا 

حد�ث  أو �ختلقه������ا فتعاقبت �لأ �ل�صلط������ان �

حاملة �أق�ص������ى ما ميكن حمله من �ملتغري�ت 

يف �ل�صيا�صة و�لأخلق.

و�  فالعرب �لذين ط������ورو� �حلكم و�عت

لفني  �مل�صاو�ة ج������زء�ً ل يتéز�أ من �حلياة 

أثينا  جمهوري������ة �أفلط������ون ودميوقر�طي������ة �

وحولو� ه������ذ� �ل�رشق �إ¤ ب�صت������ان عاملي من 

�حل�ص������ارة مل يحتف¶و� Ãو�قفه������م �أك من 

هو�ء مثل  ثلث قرن حتى ع������ادت �لنو�R و�لأ

�لطوفان �كت�ص �لقي������م و�لأخلق ودف بها 

�إ¤ بطن �لتاريخ.

�نت�������رش �لغنى فاأجنب �لطغيان و�لتنكر 

حر�ر و�لعبيد  للقي������م و�أ�صب �لفرق ب������ني �لأ

م������اء طاب �لع�������رش وحفرت  و�حل������ر�ت و�لإ

ل≤ �لر��صدي وما بعده  هو�ء �أخدود�ً بني � �لأ

�Rد�د عمقاً و�ت�صاعاً وبعد�ً على �لزمن حتى 

�صار �لنف�صال ع������ن �لن�صو�ش و��صتبد�لها 

با÷ديد �ملاجن يف مقدور �أي �إن�صان.

:≥«bôdGh

�لذي كان من �لثو�بت �لجتماعية �لعاملية 

و�لذي عا÷������ه �لت�رشي �لعربي بالتدرê كما 

يات �ل�صابقة. Bمر يف �ل
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عاد عل������ى �أو�ص مما كان قب������ل �لدعوة 

فاأ�صب������ من �ملقتنيات مث������ل �أمتعة �لق�صور 

و�حليو�ن������ات وما من ف������رق يف �لقتناء بني 

�مل�صلم������ني وغ������ري �مل�صلمني ول ب������ني �لذكر 

نث������ى �أمة �أو ملك  نث������ى فالذكر عبد و�لأ و�لأ

�ليمني نعم مل يكن يîل������و Rمن من �مل�صابي 

�لتي تن������ري �لعقول ولكنه������ا مل تكن تلبث غري 

�لقليل حتى يغيبها �أوقيانو�ش �ل¶لم.

�إن عمر بن عب������د �لعزيز حاول �أن يعيد 

عهد �لر��صدين فم������ات ميتة جمهولة ومعبد 

�÷هني وتلميذه غيلن �لدم�صقي وب�صار بن 

أبو عمر  برد وعي�صى بن من�ص������ور �حللê و�

 ق�صى عليهم 
5
�ل�صهروردي وغريهم كثريون

�لنه �÷ديد.

:áfQÉ≤ŸG 3

�إن �ملقارن������ة ب������ني �حلقوق �لت������ي منحها 

ن�صان وبني  �صلم������ي للإ �ل������Î�ث �لعرب������ي �لإ

ما منحت������ه دميوقر�طيات �لغ������رب بدء�ً من 

د�صتور �لثورة �لفرن�صية مرور�ً ب�رشعة حقوق 

ن�صان �لتي �أ�صدرتها �لأ �ملتحدة يف �صنة  �لإ

9 و�صولً �إ¤ �ملمار�صات �لدميوقر�طية  8

يف �أحدث �صورها.

هذه �ملهمة: 

ت�صتدعي �أن ي�صتبعد �لباحث من �ملقارنة 

�لفك������ر �لت�صددي �ل������ذي يدع������ي �أن �لفكر 

�ص������و �حلريف ه������و وحده ميث������ل �لفكر  �لأ

�صلمي و�أن ي�صتبعد �ليافطات �لتي ترفعها  �لإ

�صلمية جاعلة منها  بع�ش �أن¶مة �حلكم �لإ

غطاء ي�صÎ عور�ت �حلكم وذلك 

كما يلي:

 يقوم ��صتبع������اد �لفكر �لت�صددي على 

تية: Bصباب �ل� �لأ

 يعت �أ�صحاب هذ� �لفكر جمي �صنو 

�لت�رشي �لب�رشي قو�نني و�أن¶مة وموؤ�ص�صات 

ن حتديد �حل������لل و�حلر�م و�لثو�ب  كفر�ً لأ

و�لعقاب و�مل�صموì ب������ه و�ملمنو عنه هو من 

�صلحية � وحده.

 �لعلم هو �ل������ذي يحق≤ �لرتبا• با 

هو �لع������روة �لوثقى �أما �صو�ه من �لعلوم �لتي 

ل تف�صي �إ¤ ه������ذه �لغاية فهي خارجة عن 

نه������ا خارجة عن  مفه������وم �لعل������م �حلقيقي لأ

: يكون �ل�صتغناء عنها  �لعبودي������ة  وبالتا

. ر�دة � تنفيذ�ً لإ

:¿ƒ©HÉàjh

م������ة �لعربية كان������ت �أمية فقد  م������ �أن �لأ

و�صفها � باأنها خ������ري �أمة �أخرجت للنا�ش 

أمي������اً فقد كلف  وم �أن �ب������ن عبد � كان �

لهية  بر�صالة � وقد كان Ãقدور �لعناية �لإ

أو بعدها  مية قبل �لدعوة � �أن حتذ منه �لأ

مما يقط باأن م������ا �صوى �لعلوم �لعبادية هو 

6
. كفر �رشي

مي������انz بني موؤلفه  ويف كت������اب }ر�صالة �لإ
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�صال������ �رشية ن¶رة هوؤلء �إ¤ �لدميوقر�طية 

فقال:

للحي������اة يîالف   êلدميوقر�طي������ة منها�

�ص������لم ففي �لدميوقر�طية �ل�صعب  منهاê �لإ

هو �صاحب �حل������≤ و�ل�صلطة يف �لت�رشي يف 

�صلم بل  حني �أن ل �صلحي������ة لل�صعب يف �لإ

�ل�صلحية  �إن �÷م بني �لدميوقر�طية 

�ص������لم و�لكلم لهم ه������و مثل �÷م بني  و�لإ

�صلم فكما ل ي�صتطي �ملرء �أن  �ليهودية و�لإ

يكون م�صلماً ويهودي������اً يف وقت و�حد كذلك 

لي�صتطي �أن يكون دميوقر�طياً وم�صلماً.

ê ومل يقم ��صتبعادي لهذ� �لفكر:

نه �عت  ب�صب������ب كونه غري علم������اين بل لأ

�لدميوقر�طية ه������ي �لعلمانية بال�رشورة يف 

تلفاً بل قد تكون  اً  أنها قد تكون �صي حني �

حالة مناق�صة فقد ع������ر �لقرن �لع�رشون 

أك �لن¶م علمانية هما �لن¶ام  ن¶امني من �

�لن������اRي و�لن¶������ام �لفا�صي وم ذل������ك �أك 

نفا�ش  �لن¶م كافة يف كبت �حلريات وكتم �لأ

حر�ر وتهمي�ش �ل�صعب. وت�صفية �لأ

يرف�������ش  �ل������ذي  �حلي������اة  منط������≤  �إن 

�لببغاوية.

يرف�������ش يف هذ� �لزم������ن �صلبة �لتفكري 

وجموده ويوجب قيام �لن¶م �لجتماعية على 

قو�عد من �لتمدد �لفكري و�لديني و�لقومي 

قانيم  ويرى وج������وب �ل�صتقللية بني هذه �لأ

ن طغي������ان �أحدها على ق�صيمه �لجتماعي  لأ

يوؤدي �إ¤ �لكو�رث.

 �أما ��صتبعادي للفكر �ملتحكم �ملتمثل 

تية: Bصباب �ل� يف �ل�صعار�ت فللأ

ن همه������ا �ملقي������م �ل������ذي يتقدم على   لأ

كل ه������م و�هتمام هو حماي������ة �لكر�صي وذلك 

بÎكيم �لن�صو�ش و�ل�صهر �لد�ئم على �لدفا 

ع������ن �لمتياR�ت و�إ�ص������كات �ملعارVصة بéمي 

. و�صائل �لقم

�صل  ن ه������ذه �ملناه بع������دت عن �لأ  لأ

�لعبقري بعد�ً �صا�صع������اً حتى يبدو �أن �ل�صلة 

�صل قد �نقطعت نهائياً. بينها وبني ذلك �لأ

:∂dòd

مل نر فرق������اً بني ن¶ام �لفك������ر �لت�صددي 

ون¶������ام �ليافطات و�ل�صع������ار�ت كل منهما ل 

ي�صتطي �أن يعطي �صورة حقيقية عما طبقه 

�صلم فالدميوقر�طية: �لعرب يف �صدر �لإ

ن�صان  كما حتدثت عنها فل�صفة حقوق �لإ

و�ئل. وكما طبقها �أجد�دنا �لأ

 :»g

ك������ني �ل�صعب �أن يحك������م نف�صه بنف�صه 

م�صتبعد�ً ت�صل �لفرد �أو �÷ماعة.

أنها تتكون يف رحم �ل¶رو  ون¶������ر�ً �إ¤ �

�لجتماعية فه������ي ل ت�صتطي �متل Rمام 

�حلياة �إل بعد �أن تن�ص جو�رحها.

له������ذ� قالو�: �لدميوقر�طي������ة هي �لبنة 

�ل�رشعية للتطور.
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دخلت �لدميوقر�طية بتعريفها �حلديث 

ول مرة بد�صتور �لثورة  ن�صاين لأ �إ¤ �ملéتم �لإ

م. �لفرن�صية �ل�صادر بوثيقة عام 789

ثم حملت هوي������ة عاملية بوثيقة �÷معية 

م وكان  9 8 �لعمومية ل������لأ يف 

أبعد  م������ن �لطبيعي �أن تاأتي �لوثيق������ة �لثانية �

ن عو�مل  و¤ لأ م�صاحة وعمقاً من �لوثيقة �لأ

�لتطور كان������ت قد فعلت فعله������ا يف �صريورة 

�ملéتمعات �إبان �لفÎة �لفا�صلة.

و¤: ل �لوثيقة �لأ ففي 

 قال������ت مد�م رولن وه������ي يف طريقها 

أيتها �حلرية كم من  �إ¤ �ملق�صلة: م�صكين������ة �

�÷ر�ئم ترتكب با�صمك.

 كما ع������ روب�صيري عن كيفية �لو�صول 

�إ¤ �حلرية Ãقولتيه �ل�صهريتني:

.zحلرية ت�صقى بالدماء�{

.zصد �لطغيانV حلرية هي �ل�صتب�صال�{

�أما وثيقة �لأ �ملتح������دة فقد فرVصتها 

رو ذلك �لزمن.

������لم �لكون و�قتحم  �إذ منذ �أن �نق�ص 

ن�ص������ان من دون  �له������و�ء �لن¶يف �ص������در �لإ

ع������لن يف �لوثيقة �أن تلك  ������ذ�ن جاء �لإ ��صت

�حلق������وق �لطبيعية مل تعد كتل������ة من �لعطايا 

تت�ص������ّدق بها عل������ى �ل�صعب ن¶������م فردية �أو 

أوليات حقوق �ملو�طن  جماعية بل هي م������ن �

أوليات و�جبات �حلكم. وحمايتها من �

يف �لتاريخ: �إن �أول �صيحة ملكافحة �ل¶لم 

�صدرت عن �لكني�صة.

نعم: من �لكني�صة:

�إن �أول  �صيح������ة Vص������د �ل¶ل������م يف �لعامل 

�لغربي �صدرت ع������ن �لكني�صة كانت �صيحة 

�حتéاê على �إبعادها عن �ل�صيا�صة وتفكيك 

لت  �أ�صابعه������ا عن �أعن������اق �ملéتمعات �لتي 

ة  أنفا�صها �أك من �ألف وخم�صم متحكمة يف �

�صنة..

نني ثم علت متîذة  بد�أت �ل�صيح������ة بالأ

�ص������كل �لند�ء �لذي عر فيما بعد باأنه ند�ء 

�لكني�صة �لذي ت�صمن �إعلناً باأن لكل م¶لوم 

مطل≤ �حل≤ يف مكافحة �ل¶لم.

ولكن فل�صفة �لقرن �لثامن ع�رش وثو�ره 

فطنو� �إ¤ خلفيات ذل������ك �لند�ء فاختطفوه 

ود�رو� ب������ه دورة كامل������ة وف�������رشوه Ãعن������اه 

�÷ديد.

:ƒgh

}�إن للف������رد حقوقاً طبيعي������ة ن�صاأت قبل 

من  ن�صوء �ملéتمعات هي: ح������≤ �حلياة، و�لأ

.zرشة� و�مللكية و�لعمل و�لتعبري وتكوين �لأ

وهي: م بديهيته������ا وقدمها ترìR حتت 

قوياء.  �صلطة �لأ

 :∂dòd

�أعلن������و� باأن من ح≤ �أي م¶لوم �أن يكاف 

لم يق عليه من �لغري. Vصد 
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وتلك �حلق������وق Ãقد�ر م������ا هي حقوق 

أي�صاً و�جب������ات طبيعية على  طبيعي������ة ه������ي �

د�رة  �لدولة �لتي ه������ي مفوVصة من �ل�صعب لإ

�صوؤون وحماية حقوقه �أفر�د�ً وجماعات فاإن 

هي �أهمل������ت هذ� �لو�جب خط������اأ �أو ق�صد�ً 

�صق������ �لتفوي�ش حكماً و�إن هي ت�صبثت بعد 

ذلك �ص������ار ��صتهد�فها و�إق�صاوؤها جهاد�ً يف 

لهي. �صبيل �لعدل �لإ

ن�صان هي ذ�ته������ا يف كل Rمان  حق������وق �لإ

ومكان.

ولكنها كانت ت�صادر مما ميكن من �لقول 

بكل ثقة:

�إن وثائ≤ �لغرب مل تبتكرها بل هي موجودة 

ن�صان وما �ختل �لأ حولها  منذ وجود �لإ

Rمن������ة �ل�صابقة غري �ختل يف و�صائل  يف �لأ

فهمها وتطبيقها.

من هنا: وبعد �أن تعرفنا على تاريîيتها 

يف �لغ������رب ب������ات علين������ا �أن نتع������ر عل������ى 

تاريîيتها عند �لعرب.

:á¶MÓe

ل نق�صد بالتاريîية معرفة بدء ن�صوئها 

نها يف �لوجود  بل تاريîية فهمها وتطبيقها لأ

ن�صان ونحن يف هذ� �لتعر  قدمية ق������دم �لإ

لن نغادر �لن�صو�ش بل �صو نكتفي باإير�دها 

أدلة  و�لتعلي≤ عليها �أي �صو نقدم �لن�صو�ش �

غري م�صكو فيها..

ل������ن يكون من�صف������اً ول حيادياً �أي باحث 

ط������ار �إن �أهمل وثيقة �ملدينة تلك  يف هذ� �لإ

ب حينما  هل ي �ش لأ �لت������ي وVصعها �لنبي 

و�صل �إليها مهاجر�ً من مكة �لتي �أوذي فيها 

Bنذ�  ب � و�أ�صحاب������ه... كان ي�صك������ن يف ي������

أن�ص������ار وم�رشكون  م�صلم������ون ومهاج������رون و�

ون�صارى ويهود و�أحن������ا فوVص �لنبي تلك 

أ  �لوثيقة �صقف������اً جامعاً للéمي������ حتت مبد�

�ملو�طنية دون تفري≤ يف �لدين �ملدينة حلل 

عل������ى �أهلها حر�م عل������ى غريهم ل فرق بني 

لقد ذكر fiمد بن  أبنائها.  �مل�صلم و�صو�ه من �

حميد �لطو�صي يف كتابه }�لوثائ≤ �ل�صيا�صية 

يف عه������د �لنب������يz نق������ًل عن تاري������خ �ملدينة 

أر�صل بع�ش �أ�صحابه  �ش � ي �أن �لنبي  للط

ليبنو� �أعلماً على حدود �ملدينة �رشقاً وغرباً 

و�صم������الً وجنوباً.... يف تل������ك �لوثيقة وفيما 

ورد يف �لق������ر�Bن وم������ا جاء يف حé������ة �لود� 

�لر��صدين  وت�رشف������ات  �ل�صحيحة  و�ل�صن������ة 

� �حلر  �أدلة حا�صمة عل������ى �أن �لفكر �للي

نكليزي لو  �لذي ن������ادى به �لفيل�ص������و �لإ

و�لفيل�صو �لفرن�صي ج������ان جا رو�صو يف 

�لعقد �لجتماعي كان �أقل مما عرفه �لعرب 

7
وطبقوه قبل �أك من ع�رشة قرون.

قبل �أك من ع�رشة ق������رون �صابقة كانت 

و¤ للن¶ام و�لتن¶يم يف �لبلد  بéدي������ة �لأ �لأ

�صلمية هي تركيز فكرة �مل�صاو�ة  �لعربية �لإ
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وحري������ة �لتعبري م������ن عبادة و�صل������و ووVص 

�ل�صو�ب �لكفيلة بالتنفيذ.

بلدلو   فف������ي ح������ني �أن بريطاني������ا 

مل تق������رر �لت�صام م������ �لكاثوليك �إل يف عام 

8 وم  8 وم������ �ليهود �إل يف ع������ام  9

. �مللحدين �إل يف عام 878

 و�أن �÷معية �لتاأ�صي�صية �لفرن�صية �لتي 

ن�ص������ان يف كل مكان مل تقرر  �أعلنت حقوق �لإ

ف�صل �لدين ع������ن �لدولة بل �كتفت باإق�صاء 

�لكني�صة عن �ل�صيا�صة وحترير كني�صة فرن�صا 

من �صلطة �لبابا.

 و�أن رو�ص������و �ختت������م �لعقد �لجتماعي 

ب�رشورة �لن�ش عل������ى �لهوية �لدينية للدولة 

عد�م. ارجني عليه بالإ ومعاقبة �

تك������ون  �أن  عل������ى  أل������  � فولت������ري  و�أن   

�لكاثوليكية دينا ر�صمياً يéب �أن ينتمي �إليه 

جمي �ملو�طنني.

نقول:

ن�صان طرحت يف  يف ح������ني �أن حق������وق �لإ

�لغرب بتلك �لعيوب فاإنها طبقت يف �لوطن 

�صلمي خالية من �أي عيب وفيما  �لعربي �لإ

يل������ي عدد م������ن �لفق������ر�ت ��صتعرV������ش فيها 

بالخت�صار �ملمكن حéم تلك �حلقوق وكيف 

�صلمي. طبقها �لع�رش �لعبقري �لعربي �لإ

Bي������ات �لقر�Bن وخط������ب �لنبي وما  يف � �أ

أدلة  �صحت ن�صبته �إليه ويف �صرية �لر��صدين �

عل������ى �أن �مل�صاو�ة بني �لنا�������ش هي ح≤ �إلهي 

ييز. قرره � للب�رش دون تفاVصل ول 

�أي:

�صلمية هي  �إن �مل�صاو�ة يف �لن�صو�ش �لإ

ح≤ قرره � يف ح������ني �أن �رشخة رو�صو يف 

مقدم������ة �لعقد �لجتماع������ي كانت عرVصاً ل 

8
فرVصاً.

 »ªéY ≈∏Y »Hô©d π°†a ’ :¢SÉædG É¡jCG{

 ≈```∏Y ¢```†«H C’ ’h »```HôY ≈```∏Y »```ªé©d ’h

.ziƒ≤àdÉH ’EG ¢†«HCG ≈∏Y ôªM C’ ’h ôªMCG

´GOƒdG áéM áÑ£N øe

عد�م ملن   يف حني �أن }رو�صوz طالب بالإ

يîالف �ملذهب �لكاثوليكي.

�صورة   z..øjódG ‘ √GôcEG ’{ :نB�قال �لقر

. 56 �لبقرة 

 zôØµ«∏a AÉ```°T øeh ø```eDƒ«∏a AÉ```°T ø```ªa{

. 9 �صورة �لكهف 8

}لنéر�ن وحا�صيتها عهد � وذمة ر�صول 

أنف�صهم و�أمو�لهم ومقد�صاتهم ل يغري  � يف �

أ�صقفيته ول ر�هب عن رهبانيته  أ�صقف عن � �

ول يحé������رون ول يع�������رشون ول يطاأ �أرVصهم 

.zجي�ش

من وثيقة �لعهد م جنر�ن

 Rأبر  و�إن كان فولتري ورو�صو �للذ�ن هما �

مفكري �لثورة وقد �أوجبا حماية �لكاثوليكية 

كدين ر�صمي ل يقبل �لتعدد.
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فاإن �لقر�Bن طماأن �÷مي على مقد�صاتهم 

و�أعل������ن �أن ل خو عليه������م و�أن لهم �أجرهم 

عند ربهم: 

 iQÉ°üædGh GhOÉg øjòdGh GƒæeBG øjòdG ¿EG

 πªYh ôN B’G Ωƒ«dGh ˆÉH øeBG øe ÚÄHÉ°üdGh

 ƒN ’h º```¡HQ óæY ºgôLCG º```¡∏a kÉ```◊É°U

 . ¿ƒfõëj ºg ’h º¡«∏Y

 . 6 �صورة �لبقرة 

و�إذ برد �÷د�ل، فقد �أوجب �أن يكون م 

�أهل �لكتاب بالتي هي �أح�صن.

6 �أي �أح�صن من �حل�صن �لعنكبوت 9

اه  ب ويف �صل������و �صاح������ب �ل�صلطة 

�لنا�ش ثمة فرق كبري

مرت  ول  و¤ للîليفة �لأ طبة �لأ ففي �

معنا �صابقاً

مر معنا  أق������و�ل �لث������اين و�أفعال������ه  ويف �

�صابقاً

مر معنا �صابقاً ويف �أقو�ل �لر�ب 

ما ي������دل بوVص������وì على وج������وب �حÎ�م 

ن�ص������ان و�أن ل فرق ب������ني �حلاكم و�ملحكوم  �لإ

أملانيا خطب يف �صنة  �ط������ور � يف حني �أن �إم

ة �صن������ة على �صدور وثيقة  897 �أي بعد م

�لثورة �لفرن�صية فاأعلن للنا�ش قائًل:

}�إنني مفوVش م������ن � لذلك �أرف�ش �أن 

.z لوقات � ير�قبني و�حد من 

ê  ويف حني �أن فل�صفة �لثورة �لفرن�صية 

رف�صو� �لتعدد 

كان عمر بن عبد �لعزيز �لذي حكم قبل 

ذلك باأك م������ن ع�رشة قرون قد �أمر بحماية 

تبا �لكنائ�������ش و�لكن�ش  �حلري������ة �لديني������ة لأ

وبيوت �لنار وكان هو يقوم بزيارة تلك �لبيوت 

�لدينية ويقول: }�إن � �أر�صل fiمد�ً هادياً 

.zًومل ير�صله جابيا

طاً  �أما حرية �لتعب������ري �لتي وجدنا  د

عنه������ا يف �لعقد �لجتماع������ي و�أقو�ل فولتري 

ملاين. �طور �لأ م وخطاب �لإ

تلفاً �ختلفاً جذرياً  ������اً  فقد كانت �صي

يف �لعرب �مل�صلمني

أ�ص������اأت  � و�إن  فاأعين������وين  �أح�صن������ت  }�إن 

أبو بكر � zفقوموين

أينا في������ك �عوجاجاً لقومناه  }و� لو ر�

بحد �ل�صيفz قالها �أعر�بي لعمر

�رشة �لتي مل تعر �ل�صتقر�ر حتى  و�لأ ه�

�صلمي  ن يف �لغرب �أVصفى عليها �لن�ش �لإ Bل�

ثوب �لقد��صة.

أنف�صكم  Bيات������ه �أن خل≤ لكم م������ن � }وم������ن �

أRو�ج������اً لت�صكن������و� �إليها وجع������ل بينكم مودًة  �

. 3 �صورة �لروم  .z...ورحمًة

 ¬eCG ¬à∏ªM ¬```jódGƒH ¿É```°ùf E’G É```æ«°Uhh{

 ôµ°TG ¿CG ÚeÉY ‘ ¬```dÉ°üah møgh ≈∏Y kÉ```ægh

 .zÒ°üŸG EG ∂jódGƒdh 

 . 3 �صورة لقمان 
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 √É```jEG  ’EG  Ghó```Ñ©J  ’CG  ∂```HQ  ≈```°†bh{

 ÈµdG óæY ø¨∏Ñj É```eEG kÉfÉ°ùMEG ø```jódGƒdÉHh

 ’h CG É```ª¡d π≤J Ó```a É```ªgÓc hCG É```ªgóMCG

 Éª¡d ¢†ØNG kÉÁôc k’ƒb Éª¡d πbh Éªgô¡æJ

 Éª¡ªMQG ÜQ π```bh áªMôdG ø```e ∫òdG ìÉ```æL

 .z kGÒ¨°U ÊÉ«HQ Éªc

.(24 23 17 AGöS E’G IQƒ°S)

و و�ل¶ل������م �ل������ذي مل يتî������ذ �أي �إجر�ء 

أو كتابي ملكافحته يف �لغرب �أوجبت  عمل������ي �

�لن�صو�ش على �حلاك������م �لعربي �أن يكافحه 

. ته كفر�ً ينت¶ره عقاب � و�عت

 π```ª©j  É```ªY  kÓ```aÉZ  q̂ G  ```°ù–  ’h{

 .(42 14 º«gGôHEG IQƒ°S) .z¿ƒŸÉ¶dG

 kÉª∏X ≈eÉà«dG ∫Gƒ```eCG ¿ƒ∏cCÉj ø```jòdG ¿EG{

 ¿ƒ```∏°ü«°Sh kGQÉ```f º```¡fƒ£H ‘ ¿ƒ```∏cCÉj É``` EG

 .(10 4 AÉ°ùædG IQƒ°S) ..z kGÒ©°S

وعن علي كرم � وجهه:

 ما جا فقري �إل Ãا مت به غني.

 ما ر�أيت نعمة موفورة �إل وعلى جانبها 

. ح≤ م�صي

تل������ك �لفق������ر�ت �إVصاف������ة �إ¤ �حل�������ش 

 
�لن�صو�صي على �لعلم و�لعمل.

قدمتها �أمثلة وحملتها �لغايات �لتالية:

�لية  : لتقدË �لدليل على �أن لي و C’G

ن�صان  لو وفل�صفة رو�ص������و ووثيقة حقوق �لإ

و�رشع������ة �لأ �ملتحدة مل تك������ن غري تاأوهات 

�إن�صاني������ة �صبقها �لعرب بعدة قرون وحولوها 

و�  �إ¤ قو�عد دينية وR�دو� باأن ن¶مو� و�عت

ن�صان فرVصها � ولي�ش �ل�صلطان  حقوق �لإ

أنها مثلما هي حقوق للرعية و�جبات على  و�

�لر�عي.

ãdGاfي```á: وهذ� هام ج������د�ً... وهو لكي 

أثب������ت �أن �أمتنا �لعربية مل تتقدم �إ¤ �لطليعة  �

ن�صان ومل تتîلف  �إل بع������د �حÎ�مها حقوق �لإ

 �إل بعد ما هéرت تلك �حلقوق.
عن �لأ

kÉ°†jCG áeÉg »gh :áãdÉãdG

أمتن������ا لن ت�صتعي������د دورها �حل�صاري  �إن �

بل ولن يكون لها وج������ود ح�صاري بتقليدها 

للغ������رب حرفي������اً و�ختبائه������ا حت������ت مو�ئده 

�لد�صتورية و�لقانونية بل يتم لها ذلك:

Bلت �إليه حالنا.  بالتحدي≤ جيد�ً فيما �

 بالبح������ث عن �لعلê �ل������ذي يتف≤ م 

خ�صائ�صنا �لقومية مبتدئني بالÎ�ث.

�صباب �حلقيقية �لتي  يف �لÎ�ث جند �لأ

مة م������ن �لتفتت �إ¤ �لوحدة ومن  حتولت بالأ

�÷ه������ل �إ¤ �لعل������م ومن �لتبعي������ة �إ¤ �لدور 

�لقيادي.

فاللتف������ات عن������ه و�لفتتان Ã������ا �أخذه 

�لغرب هو عبث بالذ�ت و�لتاريخ.

�لر�بعة: �إذ يقول �لغرب: �إن فكرة �لعقد 

�لجتماعي هي من �إبد�عهم.

نقول: �إن �لعقد �لجتماعي طبقه �لعرب 
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قبل �أن ير�ه �لغرب باأك من ع�رشة قرون.

أولهما  فالعق������د يعني وج������ود فريق������ني: �

�لفرد وحقوقه و�لثاين هو �لدولة �لتي �صار 

تفوي�صه������ا بحماية هذه �حلق������وق وهذ� ما 

اماً. تعنيه �لبيعة 

قال �ل�صنه������وري: �لبيعة عق������د م�صتو 

مة  مام و�لأ ركانه معن������اه �لرVصا وطرفاه �لإ لأ

مام لت�رشي������ف �أمور  وموVصوع������ه توكي������ل �لإ

مة. �لأ

وقال �بن خلدون قبله ب�صتة قرون.

م������ري وعقدو� عهده  }كان������و� �إذ� بايعو� �لأ

أيديهم يف يده تاأكي������د�ً للعهد فاأ�صبه  جعل������و� �

.zيÎذلك فعل �لبائ و�مل�ص

:á¶MÓe

كنقطة ن¶ام لها �حل������≤ بقط �حلديث 

لبد  من �إير�دها وهي:

أنه دعوة  �لرج������اء �أل يحمل كلمي على �

�إ¤ حرفية �لن¶م �ل�صابقة.

بعد هذ� �لفا�صل �لزمني �لذي تر�كمت 

فيه م�صتéد�ت �حلياة.

أبو�ب هذ� �لقرن قد تفتحت بل: و�

ول������ن ت�صتقبل بالتك������رË �إل من حت�صن 

. بالأخلق �ل�صامية وت�صل بالعلم �لناف

خذ  �أردت �لتنبي������ه �إ¤ V������رشورة عدم �لأ

بال������Î�ث بحرفيت������ه وع������دم نب������ذه بكلّيت������ه 

خذ و�لنبذ با�صتعادة  و�ل�صتعاVصة عن كلية �لأ

��صتق�صائي������اً  ��صتعر�Vص������اً  �ملاVص������ي  �ص������ور 

و�عتبارها عمقاً ��صÎ�تيéياً حلياتنا.

?πjóÑàdG ¤EG êÉàëf πg 4

جد�د يف �لقرن  هل ن�صتطي Ãا وVصعه �لأ

�ل�صاب لوحده �أن نغطي حاجاتنا �لع�رشية؟

خذ �حلريف  يف �عتماد ن¶ري������ة: عدم �لأ

وع������دم �لنب������ذ �لكلي ج������و�ب كا فنحن �إذ 

ن�صان لي�صت  قر�ر �أن حق������وق �لإ �لتزمن������ا بالإ

منة ول تف�صيًل م������ن �ل�صلطات و�إن �لتطور 

. حاجة �أبدعها �لبدي

ملزمون ب������اأن نقر ب������اأن � �لذي حدد 

أب������د يف كل �أمة  �حلق������وق وق�صى بالتطور �

يزها عن �صو�ها. خ�صائ�ش 

ه������ذ� يقت�صي �أل ناأخ������ذ من �لغري �إل ما 

ين�صéم م خ�صائ�صنا.

أ نكون مثل ذلك  فاإن مل نلتزم به������ذ� �ملبد�

�لطائر �لذي ن�صي م�صيته فيما هو يقلد م�صية 

�لغري ن�صي ما م�صى وف�صل يف �لتقليد.

يقول قائل:

أولي�صت �حل�صارة �أممية �لتدف≤؟ ملاذ�؟ �

جنيب������ه نعم: ولك������ن �أج�ص������اد �لأ مثل 

ف������ر�د �إن وفد �إليها عن�رش غريب  �أج�صاد �لأ

ع������ن طبعه وتكوينه رف�ص������ه و�إن كان �إدخاله 

Vرشورة طبية فاإن �÷�صد ملزم بالدو�م على 

دوية وعناية طبية د�ئمة وحمية  مطر من �لأ

�صارم������ة ه������ذ� �لقيا�������ش و�إن كان قيا�صاً م 
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�لفارق ي�صتطي �أن يعني Vرشورة �لتحذير من 

خر دون حذر. Bلعتماد على �ل�

 ìاéنح������ن لن يتحق������≤ لنا ��صتق������لل �لن

بل ولن ين�صب �إلين������ا �لنéاì �إن حتلقنا دون 

تدبر حول �ملائدة �حل�صارية �لتي �أعدها لنا 

�لغرب.

أمتن������ا علين������ا �أن نتحق≤ مما  من ح������≤ �

�صنا  على تلك �ملو�ئد وفيم������ا �إن كانت �لأ

لوؤها خالية من ��صتغللنا  �حل�صارية �لتي 

و�لحتيال علينا.

و�لتاأك������د �إن كان������ت ق������د قدم������ت لوجه 

ن�صانية و�حل�صارة. �لإ

أبل������ �مللح¶ات وجدته يف فقرة من  �إن �

خطاب كان �أحد قادة �لعامل �لثالث قد وجهه 

�إ¤ �صعبه قال:

}�إذ� مل تلتفتو� �إ¤ �ل�صيا�صات �لتي ي�صوقها 

للتم عند فكرة �أن  ياليون و م �لغربيون �لإ

�صلم لي�ش �أك من �ملوVصوعات �لقليلة �لتي  �لإ

ياليني  م تدر�صونه������ا ول تتéاوRونها فاإن �لإ

تم  �صيÎكونكم و�صاأنكم �أقيمو� �ل�صلة ما �ص

�إن �لذي يريدون هو بÎولكم ل �صيء يقلقهم 

من �صلو�تكم و�أدعيتكم �إنهم يريدون بÎولنا 

أ�صو�ق  ومعادننا ويريدون حتويل بلد�ننا �إ¤ �

ل�صتهل ب�صائعهم �لت������ي ياأخذون مو�دها 

ولية من �أرVصنا ويعيدونها م�صنعة يبيعوننا  �لأ

ثمان �لباه¶ة. �إياها بالأ

لهذ� تق������وم �حلكوم������ات �لعميل������ة �لتي 

ن�صبوها Ãنعنا ع������ن �لت�صني ول ت�صم �إل 

.zêار ب�صناعات �لتéمي �لتي ت�صتعني با

قو�ل �لثوري������ة �لعميقة مل ت�صدر  هذه �لأ

عن قائد �لثورة �لكوبية ول عن قائد �لفا 

أيل������ول ول عن قائد �لثالث وع�رشين من  من �

������وR بل �صدرت عن قائ������د يعتمر �لعمامة 

ميني. Bية � � �صلم هو � وعباءة �لإ

ات  لقد تكلم هذ� �لقائد �لفقيه باأل�صنة م

�ملليني �لتي �أطلقو� عليها ��صم �لعامل �لثالث 

فنقل بعبار�ته �لو�Vصحة حقيقة نو�يا �لغرب 

ميني  Bه � �صلوب �لغربي كما ر� اهن������ا فالأ

ينطل������≤ عندن������ا م������ن م�صاحل������ه لي�صب يف 

م�صاحل������ه فهو �أي �لغرب يريدنا �أن نتم�صك 

بحرفية �ل�صلف و�أن جنمد عليها و�أن نتعاي�ش 

م حالة �لت�صّم �لفكري.

�صباب �لتي  ثل خل�صة �لأ ه������ذه �لغاية 

ع������ل �لغرب منا�������رش�ً ود�عم������اً للحركات 

مو�ل  �لرجعية يف بلد�ننا ومدها بال�صلì و�لأ

قنية  علم وت�صفيته لأ وتغطيتها بو�صائ������ل �لإ

�لدم������اء �لتي ت�صيحه������ا يف �صاحاتن������ا با�صم 

�لقومي������ة و�لدي������ن و�لقومية و�لدي������ن منها 

ان هذ� يف�رش ح�صار �صورية و�ملقاومة يف  بري

لبن������ان وغزة �أل فليعلم �÷مي �أن �حل�صارة 

نها  ل ت�صتن�صخ مثلما �صار ��صتن�صا دوللي لأ

أية ن¶رية حينم������ا تنتقل من مكان �إ¤  مثل �
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مكان تîتل������ف �صكًل وم�صمون������اً باختل 

مكنة. �لأ

أ منذ �أن حتل يف وطن جديد بطرد  تب������د�

جمي������ معاك�صاته������ا �لجتماعي������ة و�لفكرية 

�ملتوVصع������ة يف ذلك �لوط������ن ثم تركم �÷مي 

أ�صلوب �ملحدلة على  يف �صلة و�حدة متبع������ة �

لأ �لتéاويف وتبÎ �لنتوء�ت حتى  �لطري≤ 

ي�صتوي �لكل حتت قدميها بال�صتîذ�ء ويîلو 

ن �لتéان�ش  �لطري≤ من ت�صاري�ش �ملعارVصة لأ

�÷ديد �تîذ طريقاً يتف≤ م دولب �ملحدلة 

و��صطو�نتها �لعري�صة �لثقيلة.

هذ� ولن يفوتنا:

أن������ه ل دميوقر�طي������ة حقيقي������ة حتى يف  �

�أحدث �لبلد�ن.

هن������ا ويف كل مكان �ل�صع������ب ل يحكم 

نف�ص������ه بل حتكمه بيوت �مل������ال من م�صار 

وم�صان و�رشكات.

أيها �ملفكر حر يف تفكري �ألف ما  أن������ت � �

ت�ص������اء من �لكتب Vص ما ت�صاء من �لن¶ريات 

�أطل≤ ما لديك من عبار�ت �لنقد.

ن لك حرية �لتعبري لن يعارVصك �أحد لأ

أو كتاباً  ولكن حينما تطرì فكر مقالً �

أية �صحيفة �أو جمل������ة �أو مطبعة تقابل  لدى �

أي�صاً  ن تلك �لدور حرة � طروحك بالرف�ش لأ

أنها مرتبطة  يف �أن تن�رش �أو ل تن�رش ولكن Ãا �

جه������زة وبيوت �ملال ل تن�������رش كلمة فيها  بالأ

م�صا�ش بتلك �÷هات.

�إذ ذ� تقتن������ �أن �ل�صهيل باحلرية هو 

عبث لف¶ي.

أيه������ا �لعامل �صف≤ و�رف عقريتك  و�أنت �

بالغناء فقد ن�صت �لقو�نني على حريتك يف 

�أن تعمل �أو ل تعمل تريث و�ن¶ر يف �ل�صفحة 

�لثانية من �لقانون �إياه �أن �صاحب �لعمل حر 

يف �أن ي�صتîدم عملك �أو ل ي�صتîدمه.

�إذ ذ� وحتت Vصغ حاجتك تتناRل عن 

حريتك وت�صعها بني يدي �صاحب �لعمل هو 

�لذي ي�ص حدودها ويحدد حéومها.

�لدميقر�طي������ة �حلديث������ة مثلم������ا فعلت 

يف �لفك������ر و�لعمل �أفرغ������ت جمي �حلقوق 

خرى من معاين �حلرية. ن�صانية �لأ �لإ

�لدميوقر�طي������ة  ح������ر يف  م������ن  فلي�������ش 

أ�صمالية غري �ملال �لر�

:Éæg

نلتم�ش �لنتباه �إ¤ ملح¶ة ثانية كنقطة 

أننا فيما قدمناه  ن¶ام ل يéوR �إرجاوؤها وهي �

ل ند�ف عن �ل�صيا �حل�صاري �لذي يكتنف 

�أمتنا ول نه������د �إ¤ تف�صيله بحرفيته على 

�أن¶مة �لقو�نني و�ملوؤ�ص�صات..

مثلة من م�صادرها  ولكننا ��صتدعين������ا �لأ

ر بها �لدع������وة �إ¤ ع������دم �لفتتان  لكي ن������

ن¶مة �لغربي������ة و�إ¤ �أن ��صتن�صاخنا عنها  بالأ

لن يحق≤ لنا ما ن�صبو �إليه.
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�صباب �لتي �صكلت �أخدود�ً  بقي �أن نبني �لأ

فا�صًل بني �لن�صو�������ش �لدميوقر�طية وبني 

عدم تنفيذها.

�صباب  �صو نحاول وVص �لي������د على �لأ

موؤكدين �صلفاً �أن fiاولتنا �جتهاد قد تعVÎصه 

�جتهاد�ت وقد حتمل من �ل�صو�ب �أك مما 

ي  يحمله وم هذ� فاإن تعدد �لجتهاد�ت ي

�لفكر ويو�ص م�صاحة �لختيار.

على  �لغربي������ة  �لدميوقر�طي������ة  قام������ت 

فكار �لت������ي طرحها لوثر ب������ني �لنا�ش يف  �لأ

أو�ئل �لقرن �ل�صاد�ش ع�رش. �

لقد بحث هذ� �لر�هب طويًل فيما تركه 

باء �لأجلء من بعده فلم  Bل�صيد �مل�صي������ و�ل�

ر ت�صل رجال �لدين على نفو�ش  يéد ما ي

�لنا�ش و�أقد�رهم و�أمو�لهم.

و¤ �إبعاد رجال �لدين  كانت دو�فع������ه �لأ

ع������ن �لن�صا• �ل�صيا�صي �قتد�ء بامل�صي �لذي 

رف�ش عروVش �لدني������ا وقال مملكتي لي�صت 

يف ه������ذ� �لعامل ودع������ا �إ¤ �لتحرر من مفاتن 

�لدني������ا �Bمر�ً جماعة �ملوؤمن������ني �أن يÎكو� ما 

. قي�رش لقي�رش وما  

�نت�رشت �أفكار لوثر ب������ني �لنا�ش �نت�صار�ً 

جو�Rي������ني �لذين كانو�  �رشيع������اً وخا�ص������ة �ل

ينووؤون حتت طلب������ات رجال �لدين ف�رشعان 

ما رفعو� �أفكار لوثر فوق �لروؤو�ش و�عتمدو� 

عليه������ا يف ��صتلم قي������ادة �ملéتمعات حكماً 

وعلماً و�قت�صاد�ً دون �أن يقابلو� من �للوثرية 

بال�صتنكار.

لقد �أوهم������و� �لنا�������ش دون �عV�Îش من 

أنهم �أعم≤ �÷مي������ فهماً ملوقف  �للوثري������ة �

�مل�صي������ حينما نادى باإق�صاء �أهل �لدين عن 

�لدنيا وقال������و�: ل�صنا ملزمني بغري م�صاحلنا 

أن������ا• �ل�صيد  أم������ا �لأخلق فقد � �لدنيوي������ة �

�رش� على تنفيذها  �صياغتها وحمايتها و�لإ

برجال �لدين.

:∂dòd

يîط كثري�ً من يعتقد باأن حرية �لعبادة 

ت �لقو�نني  �رشة �لتي ملأ و�لعمل و�لفكر و�لأ

�لدميوقر�طي������ة وVصع������ت لتحري������ر �مل¶لوم 

خذ بيد �ل�صعيف ��صتéابة منهم ل�صوت  و�لأ

ن�صانية بل حلماية �متياR�تهم و�صونها من  �لإ

رد �لكثري �ملنهوب على �لقليل �لناهب.

من و�ل�صéون  �لقو�نني ون¶م �لق�صاء و�لأ

وVصع������ت ل�صتم������ر�ر �ل�صتق������ر�ر �أي لتبقى 

�لمتياR�ت يف ماأمن من �لتمرد عليها وتعكري 

�صفوها.

جد�د  �أما �لدميوقر�طية �لتي مار�صها �لأ

فقد بني������ت على قناع������ة مطلقة ب������اأن كتلة 

�حلري������ات حرية �لعب������ادة و�لعم������ل و�لفكر 

أRلية  �رشة ه������ي حقوق � و�ل�صل������و وتكوين �لأ

ن�صان ولي�صت تف�صًل عليه من  منحها � للإ

ألقيت عليه مقاليد  ن�صان �ل�صم������ري � �أخيه �لإ
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نه قوة ر�دعة ل تند عنها �ل�صغرية  مارة لأ �لإ

ن¶مة �لتي  مهم������ا �صغرت �أما �لقو�ن������ني و�لأ

أبعدت������ه عن �حلياة فه������ي �أغطية �جتماعية  �

أتاì لذوي  تها �ل�صق������وق و�لثقوب مم������ا � ملأ

�لحتيال �لنفاذ بéر�ئمهم منها.

:Éæ∏b Gò¡d

�إن دميوقر�طية �لغرب �مل�صتن�صîة حرفياً 

لي�ص������ت ولن تكون عل������ى مقا�صنا �لجتماعي 

أننا حتى  خلق������ي فلم يعر يف تاريîنا � و�لأ

يام هéّرنا �صعبا �أو هدمنا بيوتاً  يف �أRهى �لأ

أو رملنا  أو يتمن������ا �أطفالً � أ�صéار�ً � أو قلعن������ا � �

ن�صاء لقد �أوجبت علينا دميوقر�طيتنا �أن من 

دخل يف ذمتنا فهو منا.

�ملéتم �ملتعدد �ملبني على �ملو�طنية هو 

�صناعة عربية بامتياR ودون �صاب≤.

أثر عن �ملاأم������ون قوله لعلماء حلقة  لقد �

�لعلم:

تم من غ������ري �أن ي�صتدل �أي  �بحثو� ما �ص

و�حد منكم بكتاب������ه �لديني كيل تثور بذلك 

�مل�صاكل �لطائفية.

وقال خلف بن �ملثنى:

لقد �صهدنا ع�������رشة يف �لب�رشة يéتمعون 

يف جمل�������ش و�حد ل يع������ر مثلهم يف �لدنيا 

علماً ونباهة وهم:

  zلي������ل ب������ن �أحم������د م�صل������م �صن������ي �{

و}�حلمريي م�صلم �صيعيz و}�صال بن عبد 

�لقدو�������ش ثن������ويz  و}�صفيان ب������ن جما�ص

خارج������ي �صفويz و}ب�صار ب������ن برد �صعوبي 

  zو}�بن ن¶ري �ملتكلم ن�رش�ين  zخلي ماجن

و}عمر ب������ن �ملوؤيد جمو�ص������يz  و}�بن �صنان 

������يz  و}�بن ر��ش �÷الوت  �حلر�ين �صاب

.zيهودي

�صعار  كان������و� يéتمع������ون فيتنا�ص������دون �لأ

خبار ويتحدث������ون يف جو من  ويتناقل������ون �لأ

�ملودة ل تكاد تعر �أن بينهم هذ� �لختل 

�ل�صديد يف دياناتهم ومذ�هبهم.

بعد هذ�:

�أرج������و �أن تفهم حقيق������ة غايتي من عدم 

ن�صيان �لÎ�ث

فهي �لع������ودة �إليه للطل ولي�ش للحذو 

�حلريف و�لتبا

فنح������ن م������ ه������ذه �ملتغ������ري�ت �لفكرية 

و�حلياتية ل ن�صتطي������ �أن ندف éÃتمعاتنا 

لف قروناً من �لزمن. �إ¤ �

دي يف هذه  لفة ل  فالدع������وة �إ¤ �

ي������ام و�إن كانت يومذ� �صيغة تقدمية م 
�لأ

�صي �حلكم.

ثم:

رفها �لعبقري  أنها مل تع�������ش  لن ننك������ر �

على �لدو�م.

فمن ل يفرق بني خلفة �لر��صدين و�بن 

عبد �لعزي������ز وبني يزيد ب������ن معاوية ويزيد 
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خر وخلفاء بغ������د�د فيما بعد و�ل�صلجقة  Bل�

ت������ر� هو ح�ص������ري �لن¶ر ق�ص������ري �لبا  و�لأ

�لعلمي.

تام: يف �

مرين: �أرجو �ملعذرة لأ

أولهما:  �

طيا ل ي�صتطي  هذ� �لبحث متعدد �لأ

مقال �أعد للن�رش �أن يفيه حقه.

�لثاين: 

�صلوب  دبي طغى على �لأ �صلوب �لأ ن �لأ لأ

�لعلمي وما ذلك �إل تقرباً من �لقر�ء.

الهوام�ش:

الفرقدان: جنمان يف ال�ضماء ل يغربان قريبان من القطب.   -1

قيل: هما كوكبان يف بنات نع�س ال�ضغرى. 

نها ت�ضبه �ضرير امليت، لذلك �ضميت نع�ضاً، وهي الكربى والثالثة الباقية  وبنات نع�س: �ضبعة كواكب: اأربعة منها نع�س لأ

هن بنات نع�س: ف�ضمنّي ال�ضغرى.

الظهار: هو اأن يدير الرجل ظهره لزوجته ويقول: اأنت كظهر اأمي.  -2

ِئي َوَلْدنَُهْم  َهاُتُهْم اإِلَّ الالَّ ْن اأُمَّ َهاِتِهْم اإِ ا ُهنَّ اأُمَّ ن نِّ�َضاِئِهم مَّ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّ ية )2( من �ضورة املجادلة: »الَّ وقد ورد يف الآ

 َلَعُفوٌّ َغُفوٌر«.
َ َّ
نَّ اهلل َن اْلَقْوِل َوُزوراً َواإِ نَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكراً مِّ َواإِ

تاريخ اخللفاء لل�ضيوطي، �س5 وما بعدها. واخلليفة هو »اأبو جعفر املن�ضور«.  -3

اآُه ا�ْضَتْغَنى« )العلق 7-6/96( ن�َضاَن َلَيْطَغى* اأَن رَّ نَّ الإِ »َكالَّ اإِ  -4

رادة. نه قال بحرية الإ - معبد اجلهني: تويف يف �ضنة 699م= 80ه� قتل لأ  -5

وزاعي على عبد امللك بن مروان: تن�ضب اإليه فرقة  - غي��الن الدم�ضقي: تويف يف �ضنة 723م= 105ه� �ضل��ب بفتوى الأ

الغيالنية.

- ب�ضار بن برد: �ضاعر اأعمى خليع رماه املهدي بالزندقة فجلد حتى مات.

- احلالج: فيل�ضوف مت�ضوف �ُضِجن ثماين �ضنوات ثم عذب و�ضلب يف عام 922م.

- �ضهاب الدين ال�ضهروردي: فيل�ضوف اإ�ضراقي من �ضهرورد يف مراغة قتل يف حلب �ضنة 1191م يف القلعة.

�ضئ��ل �ضكري م�ضطفى يف املحكمة عن راأي منظمة التكف��ري والهجرة وهو اأحد قادتها عن تعريفها للعلم فقال »كل   -6

علم وتعليم يتجاوز حاجة العبادة هو حرام« القول مدون بحرفيته يف �ضبط املحكمة.

ج��ون لوك: هو فيل�ض��وف اإنكليزي عا�س بني 1632-1704م على الرغم من دعوته ال�ضديدة اإىل ف�ضل الزمني عن   -7

الروحي فاإنه مل يطلب علمانية الدولة ومل يت�ضامح مع امللحدين 
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�ض��راق الفكري الفل�ضفي يف القرن  اأه��م موؤلفات��ه »حماولة الفهم الب�ضري« وقد عد ه��ذا الكتاب من اأهم م�ضادر الإ  -8

ن�ضاين. التا�ضع ع�ضر وخا�ضة فيما جاء به من البحث ال�ضتباقي يف فهم العقل الإ

2-ج��ان ج��اك رو�ضو: ولد يف جني��ف وعا�س اأكرث عمره يف فرن�ضا وم��ات فيها عا�س ب��ني 1712-1778م. ن�ضر يف عام 

و اإيلويز اجلديدة« ويف ني�ضان 1762م ن�ضر كت��اب العقد الجتماعي ويف اأواخر اأيار من عام 
1761م كتاب«جولي��ا اأ

1762م ن�ضر كتاب«اإميل«.

ِ اأَْتَقاُكْم«. �ضورة 
َّ

َمُكْم ِعن��َد اهلل
َ
نَّ اأَْكر ��ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوب��اً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِ نَّا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِ َه��ا النَّ َيُّ

»َي��ا اأ  -9

احلجرات، 13/49.

غالل«. ن�ضان حراً وهو يف كل مكان مكبل بالأ �ضيحة رو�ضو يف مقدمة العقد الجتماعي: »ولد الإ

 ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء« �ضورة فاطر 23/35.
َ َّ
َا َيْخ�َضى اهلل نَّ »اإِ  -10

ْلَق..« �ضورة العنكبوت 20/29  َف َبَداأَ اخْلَ
ْ
ْر�ِس َفانُظُروا َكي »ُقْل �ِضرُيوا يِف الأَ

»قيمة كل امرئ ما يح�ضنه واأقل النا�س قيمة اأقلهم علماً« علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه.

»ال�ضماء ل متطر ذهباً« عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

¥µ
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القد بقيت �للغة �حلثية جمهولة رغم �لعثور على جمموعة ل بالقد بقيت �للغة �حلثية جمهولة رغم �لعثور على جمموعة ل باأ�ش بها من 

Hroznyن �لعامل �للغوي }هروRين Hroznyن �لعامل �للغوي }هروRين zHrozny يف  ّك كن �لعامل �للغوي }هروRين لو�ì مدونة بها. وذل������ك حتى  ن �لعامل �للغوي }هروRين لو�ì مدونة بها. وذل������ك حتى  �لأ

شري ن�شري ن�ش �صغري مدون باحلثية.  ري ن�صري ن�ص صي من قر�ءة وتف�صي من قر�ءة وتف� ي من قر�ءة وتف�صي من قر�ءة وتف�ص Vصول من �لقرن �ملاVصول من �لقرن �ملا �لرب������ �لأ

و� � صو� � صو� �  ص �حلثية وكان �حلثيون قد �قتب�ص �حلثية وكان �حلثيون قد �قتب� شم فيما بعد بقر�ءة �لن�صو�شم فيما بعد بقر�ءة �لن�صو�ش م فيما بعد بقر�ءة �لن�صو�صم فيما بعد بقر�ءة �لن�صو�ص صمما �صمما �

افة صافة صافة �إ¤ خ �Bخر. VصVص كادي }�لبابلي �لقدzË لتدوين لغتهم �إ ماري �صماري �صماري �لأ ص�مل�ص�مل�

ري��ري��ري فيحتوي على �لعبارة �لتالية �لت������ي نثبت هنا ن�صها  ������ � �ل�صغ���� �ل�صغ��� شم������ا �لن�شم������ا �لن�ش �أ

شتعر�Vشتعر�Vش كيف  تعر�Vصتعر�Vص صن ن�رش يف ��صن ن�رش يف �� أ باحلر �للتيني �أولً، ثم باحلر �لعربي، قبل �

Tساعر وHاحå �سH …QƒاjQ�ض.

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي عل«.

❁❁

ò
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á````````يHOCá````````يHOCGá````````يHOC  äGQاà````` GQO�س```````á و

aاe jقد�س«aاe jقد�س«
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” فهمها وتف�صريها م������ن قبل �لعامل �ملذكور 

�أعله.

������ي، �صو نعمد ص������ي، �صو نعمد ص������ي، �صو نعمد  �îص�îص î�صî�ص صث������م، وهذ� جهد �صث������م، وهذ� جهد �

ش¤ در�������ش¤ در�������ش �لن�������ش و�لعبار�ت �ل������و�ردة فيه  �إ

ى �إ¤ �أّي حد ميكن �عتبار �للغة �حلثية  ى ��� ى ��� �� �ل����ل���

أو �أقدم  �ل�صورية ذ�ت جذور هندو �أوروبية، �

م������ن نطاق تلك �ملéموعة �للغوية كما صم������ن نطاق تلك �ملéموعة �للغوية كما صم������ن نطاق تلك �ملéموعة �للغوية كما  V صلغةV صلغة

نفها علم������اء �للغات �لي������وم. وهل ميكن صنفها علم������اء �للغات �لي������وم. وهل ميكن صنفها علم������اء �للغات �لي������وم. وهل ميكن  صي�صي�

.Ëتف�صريها بلغات �رشقنا �لقد

Nu Ninda  an ezza tteni
Vadar  ma eku  tteni

وباحلر �لعربي:

Bن �إيزR� تيني نو نيند� �

فاد�ر ما �إيكو تيني.

نيند� على  هروRين يف كلمة  نيند� على تع������ّر  هروRين يف كلمة  نيند� على تع������ر  هروRين يف كلمة   

بز بال�صومرية. وقد تدل �لكلمة على  ��صم �

كل عام. ففكر يف صكل عام. ففكر يف صكل عام. ففكر يف �أن دللة �لكلمة  ص�لطعام ب�ص�لطعام ب�

كل.  �لثاني������ة م������ن �لعبارة تدل عل������ى فعل �لأ

ووج������د للفعل مع������ادلً يف �للغ������ة �÷رمانية 

�إي������ز�ن ور�أى يف  ملاني������ة �لقدمية  �لأ

ن. ثم �عت �أخر  Bل� Now جنليزي������ةNow جنليزي������ةNow نو �لإ

يغة �÷م صيغة �÷م صيغة �÷م  صمري �ملîاط������ب يف �صمري �ملîاط������ب يف � مري �ملîاط������ب يف �صمري �ملîاط������ب يف �ص V ص�لعب������ارةV ص�لعب������ارة

 . بز �ألن كلو� � ل على عبارة صل على عبارة صل على عبارة  صنتم فح�صنتم فح� أ �

ثم عكف على �ل�صطر �لثاين فوجد يف كلمة 

فاد�ر مقاب������ل �إنكليزي يدل على �ملاء هو 

ekuم������ا �لكلمة �لتالية ekuم������ا �لكلمة �لتالية eku فقد ع  أ � .� .� Water

أّي �ملاء  � agua �كو� على ما يقابلها يف ��صم 

باللتينية �لقدمية. و�عت حر �لو�صل 

أكادية. وهكذ� ترجم �ل�صطر  أد�ة عطف � ما �

. و��رشبو� �ملاء �لثاين ب� 

 . هذ� ه������و �لتحليل �لذي تبن������اه �÷مي

و�ل������ذي �صم فيم������ا بعد بق������ر�ءة �لن�صو�ش 

�حلثي������ة �لتي ” �عتباره������ا عندئذ لغة ذ�ت 

�أ�صول هندو �أوروبية. وقد �صمحت �لن�صو�ش 

�رش�  كادية يف �لإ �ملزدوجة للّغ������ة �حلثية و�لأ

يف فه������م وتف�ص������ري �للغة �حلثي������ة �لتي كانت 

لف �لثاين ق.م. يف �لكثري من  �صائدة منذ �لأ

�أرجاء �صورية وكيليكيا، وعلى نحو خا�ش يف 

حماه و�÷زيرة �ل�صورية.

�إن كون �للغ������ة �حلثية يف �ملاVصي �لبعيد 

أنها  ذ�ت �أ�ص������ول هن������دو �أوروبي������ة ل يعني �

أيام  ال�������ش على � كان������ت على هذ� �لنحو �

ل������ف  �لأ �طوري������ة �حلثي������ة �ل�صوري������ة  م �لإ

�لثاين ق.م حيث دون������ت �لن�صو�ش �حلثية 

كادية، و�متزج������ت م لغات  بامل�صماري������ة �لأ

خرى و��صتع������ارت منها و�أعطتها  �ملنطقة �لأ

علم  أ�صماء �لأ �لكثري من �لتعبري و�ملفرد�ت و�

و�ل�صي �لتقليدية. لذلك لو ÷اأ �ملرء، وبعد 

�لبحث و�لتق�صي و�إعمال �÷هد، �إ¤ قر�ءة 

ال������ف با�صتعارة  �لن�������ش �حلثي على نحو 

كلم������ات ومف������رد�ت وتر�كي������ب م������ن �للغات 

كادي������ة و�لكنعاني������ة و�لعربية  �لقدمي������ة كالأ
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�صي ماألوفة  وبالبحث عن جم������ل معروفة 

توؤدي �إ¤ �ملعنى ذ�ته لوجد �أن �لن�ش �حلثي 

لي�������ش غريباً على لغات لهé������ات �ملنطقة. 

ولق������د قمت بتحليل �لن�ش على �لنحو �لتا 

أدته �لÎجمة  وح�صلت على �ملعنى ذ�ته �لذي �

�لهندو �أوروبية على وج������ه �لتقريب. و�إ¤ 

�لقار هذ� �لتحليل:

ن معنى  نو تعطي يف جذرها  كلم������ة 

أو بتعب������ري كث������ري �ل�صتعمال  ن �لعربي������ة. � Bل�

هاحلني  �إ¤ �لي������وم يف �ملناط������≤ �لريفي������ة 

وه������و بدوره يدل على �لوق������ت �حلاVرش. �أما 

�لكلمة  بز  نيند� فت������وؤدي معنى � كلمة 

علنا نرج �إ¤  ، و م�صتعارة من �ل�صومرية

حماه  أه������ل مدينة  كلم������ة خبز كما يلف¶ها �

�إ¤ �ليوم، ول نن�ص������ى �أن حماه كانت مملكة 

نينة للîبز  حثية لزمن طوي������ل، فيقولون 

كول  طفال  كل يف �Bن و�ح������د بلغ������ة �لأ ول������لأ

نينة يعني كل خب������ز�ً �أو طعاماً ول �صك �أن 

حر �ل������د�ل قد �صق نتيé������ة �ل�صتعمال 

و�لزم������ن حي������ث ميي������ل �لنا�������ش �إ¤ تîفيف 

ول  �Bن يف �ل�صطر �لأ �للف������ß. و�أما كلم������ة 

فتفيد معنى �لوقت �حلاVرش بدورها. ورÃا 

 êار ب������ز �لطاêR �أي � كانت دللة على �

�إيزR� تيني فنéد  من �لتنور. �أما كلم������ة 

أ�صماء هي نف�صها يف كل لغات  جذورها يف �

لهé������ات �ملنطقة مثل Rيت وRيتون وفعل مثل 

أو ق������وى نف�صه ب�صيء من  ع������زR �أي تقوى �

أو،  بز � أRره با أو �ص������د � أو �لطعام. � ب������ز � �

Rق كما يفعل �لطائر  غذ�ء �أو  وبب�صاطة 

�ل������ذي يغذي �صغريه فيزق �لطعام يف حلقه. 

فادر �لتي قد تك������ون �صكًل من  ثم كلم������ة 

درت  در يدر وهي ت�صتعمل للماء  أ�صكال  �

مر.  أو � �ل�صماء باملطر. �أدر عليك������م �ملاء �

�صل �حلثي،  كهو� وهي eku يف �لأ �أما كلمة 

اثل ��صم  . فهي  وaqwa يف �للتيني������ة

قهوة بالعربية �ل������ذي كان قدمياً يدل على 

جيم م�رشية فاإما  كه������وه:   ßمر ويلف �

على عهد  �أن �لعربية ��صتعارته من �للتينية 

�طورية �لرومانية و�أما �أن �لعك�ش قد  م �لإ

أو �ل�صم من �صيغة  ح������دث. وقد ياأتي �لفعل �

تلف������ß �÷يم جيماً  م������اء �أجاê ع������ذب. 

. وهي يف هذه �حلال ت�صب قريبة  م�رشية

. eku إيكو� من �لكلمة �حلثية 

ونع على هذ� �للف������ß كثري�ً يف �ل�صعر 

�لفر�ت������ي يف �ملناط≤ �لت������ي كانت حثية فيما 

أي�صاً ما  م�ص������ى ك�صف������ا �لفر�ت. ون������رى �

جيم  �صكا  أو  ��صق������ا � يقاربه يف ��ص������م 

م�رشي������ة وهو ��صم �صاق������ي �حلد�ئ≤ �مللكية 

يف �لعه������د �ل�صوم������ري و�ل������ذي �نت�صل �مللك 

�صاروكني م������ن �لنهر وهو طف������ل �صغري كما 

كادية. و�ل�صم يدل على  نا �لكتابات �لأ îت

ما فيقرب  . �أما حر  �ملاء كما هو و�Vص



`````QÉàاä اأOبي````````ة h س```````ةSاQO ..يةã◊ال∏¨ة ا

2010ول  2010ول  1442010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

م������ و�لكلمة ه������ذه من �للغة  من 

كادي������ة �لتي مل تك������ن تكتب �لعني  �لأ

وت�صتعي�ش عنه������ا باألف لعدم وجود 

حر �لعني يف �ملقطعية �ل�صومرية 

�لتي ��صتعملها �أهل �لعر�ق يف �لعهد 

ن  Bكادي لتدوي������ن لغته������م. ناأتي �ل �لأ

�إيك������وت  خ������رية  �إ¤ �لكلم������ة �لأ

قوت  تيني حيث نرى جذر كلمة 

 . �لطعام ورغد �لعي�ش أو �لق������وت  �

قوت  وميك������ن �أن ن������رى يف �ل�صم 

ما يدل على �لقوة. �أي تقوية �لنف�ش 

ببع�������ش �لطع������ام و�ل�������رش�ب. وهي 

 . كات أت������ي يف �لقو�مي�������ش ب�صكل  تا

تيني فقد تكون Vصمري �ملفرد  أم������ا  �

أو فيه������ا دللة على  ت � �ملîاط������ب 

. �أعطى فعل 

������دد  ونذك������ر �أن ��ص������م عي������د 

أو عي������د �لربي �لقدË كان ��صمه  �صوبة � �

أكيتو ولعل �ل�صم دخل �لعربية  � بال�صومرية 

. هكذ� نح�صل على �لÎكيب  طعام يف كلمة 

أو ماء،  �إليكم خبز�ً فكلو� وخمر�ً، �  : �لت������ا

أنف�صكم. فا�رشبو� وقوو� �

و�لعبارة تاأتي غالباً يف �لن�صو�ش �لقدمية 

ويف �لن�صو�������ش �لتور�تي������ة ك�صيغ������ة ماألوفة 

أنها تاأخذ طاب عبارة طق�صية  و�صائعة بحيث �

وتقليدية. فنحن نلحß يف ملحمة جلéام�ش 

بز لنكي������دو �ملتوح�ش  أة تعطي � �أن �مل������ر�

مر في�رشب. ويقول �لن�ش  فياأكل. وتعطيه �

ف�صار �إن�صاناً ويف �لن�ش �لتور�تي ��صعيا 

هاتو� ماء مللقاة  أ عبارة م�صابهة   نق������ر�

�لعط�صان. و�فو� �لعابر بîبزه ويف ق�صيد 

قومي  وغاريتية تاأتي عبارة: �مللك د�نيل �لأ

فéهزي عé������ًل رخ�صاً. و��صنع������ي خبز�ً ل 

 . كوث������ر خا�صي�ش حتى ي������اأكل وي�صند قلبه

ويف نف�������ش �لق�صيدة يقوم �مللك د�نيل فياأكل 

أبناء �ل�صماء �لذي ي�صد �لRر.  وي�رشب خمر �
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ب.ن. .R.ر.ي.�������ش.ق.ي. �ص������ل  �لأ يف 

أبناء �ملقد�ش فيقوي  ل.د.�ش. �Rر ي�صقي �

نف�صه. ونلحß م������دى �لتقارب بني �ملفردة 

. ول  �Rإيز� �Rر وب������ني �حلثية  �لكنعانية 

جنهل �أن وجود �حلثيني و�حلوريني يف مملكة 

أربا �أو  كنز � .ويف كتاب �أوغاري������ت كان كثيفاً

ة �ملقد�ش،  ، وهو كتاب �ل�صاب �لكنز �لع¶يم

 ، ر�أ�ش �ل�صدقة �أن تطعم �÷ائ جند عبارة 

أيتم جائعاً  �إذ� ر� أي�صاً  وت�صقي �لعط�صان. و�

 . أيتم عط�ص������ان فا�صقوه فاأطعم������وه. و�إذ� ر�

وهك������ذ� ن������رى �أن �ملفهوم �لذي ت������دل عليه 

تل������ف �ملناط≤ و�مل�صادر  �لعبارة ياأتي من 

دون �أن تتغري فحو�ه. 

 ßمر دللة ذ�ت �صاأن حني نلح وياأخذ �لأ

�أن �لعبارة �حلثية �ل�صالفة �لذكر تبدو، يف كل 

������ تركيبها، قريبة جد�ً من  معانيها ويف 

كل �لعبار�ت �ل�صابقة، وب�صكل خا�ش، وهذه 

همية، من �لعبارة �ل�صهرية  ملح¶ة عالية �لأ

�لت������ي قاله������ا �مل�صي������ لتلمي������ذه يف �لع�صاء 

بز  خري قبل موته. فقد ق�صم � أو �لأ �ل�رشي �

مر  وقال: هذ� هو ج�صدي فكلوه. ثم قدم �

�أن¶ر �أجنيل  وقال: هذ� هو دمي فا�رشبوه. 

. 7 مرق�ش و�إجنيل لوقا 

ول يîف������ى �أن هذه �لعبارة تكاد �أن تكون 

حرفي������ة يف مقاربتها للعب������ارة �حلثية. وهي 

عبارة تعت من �صل������ب �للهوت �مل�صيحي. 

أ�صا�ش  وتق������وم عليها فكرة �لف������د�ء �لتي هي �

دب  �مل�صيحية. و�لحتمال كب������ري �أن يكون �لأ

�حلثي ق������د ��صتعاره������ا م������ن �Bد�ب وتقاليد 

�أن يكون �مل�صي  أي�ص������اً  �ل�صعوب �ملéاورة. و�

ن������ه كان على  قاله������ا لتلمذت������ه قبل موته لأ

معرف������ة به������ا، و�إن كان ق������د �أعطاها بعد� مل 

يك������ن معروفا من قبل حيث جعل من ج�صده 

أو  بز و�ملاء. � ودم������ه، Ãوته فد�ًء للب�������رش، �

�بن  �لق������وت. وهو �لذي كان ي�صم������ي نف�صه 

 . نا�صا بار ر�مية:  Bأو، وبلغت������ه �ل ن�صان � لإ

وه������ذ� �لتعبري هو نف�ص������ه يف �لكنعانية، كما 

�دم وملا  �بن أت������ي يف ن�صو�ش �أوغاريت  يا

أو  كانت لف¶ة �دم بالكنعانية تدل على �لب�رش �

نا�صا  بار ر�مي Bلنا�ش، فيكون �لتعبري �ل�

�بن  مر�دفاً له������ا يف دللتها، وبدورها، على

. و�إذ� عدنا �إ¤ �لعبارة �حلثية فهي  ن�صان �لإ

تدل على مدى �ن�صéام �ملéموعة �حلثية يف 

�لن�صي �ل�صوري �لقدË. ولعله لي�ش من باب 

�ل�صدفة وح�صب �أن هذه �لعبارة قد �صمحت 

أنها تبني،  بفك وفه������م �للغة �حلثية حي������ث �

نا�صيد  و�إ¤ ح������د كب������ري، وم غريها م������ن �لأ

و�لت�رشعات �حلثية �ملرفق������ة بهذ� �لبحث، 

�حلي������اة �لروحي������ة �حلثية  م������دى تفاع������ل 

و�مليقانية و�حلورية م �لعباد�ت �لتي كانت 

ما بني �لنهرين   Ëصائ������دة يف �لعر�ق �لقد�

ويف �صوري������ة �لطبيعية. ون������رى كيف �أن تلك 
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�حلي������اة �لروحية �لعالي������ة �مل�صتوى، وبكل ما 

خلفته من ثقاف������ة مكتوبة ذ�ت طاب �إن�صاين 

أثارها يف �مل�صيحية �لتي  ، قد تركت � �صم������و

ن�صاأت يف �ملنطقة فيما بعد. وكانت بدورها 

�صمولية وعاملية �لنزعة.

ن للéان������ب �لروحي يف  Bصن������ا �لVإذ� تعر�

�حلوري������ة  و�مليتانية �حلثي������ة  �لثقاف������ة 

�لتي �صاع������ت يف �ل�صمال �ل�رشقي من �صورية 

وو�صلت �إ¤ حماه وقطنة قرب حم�ش ورÃا 

 ، �وبي �إ¤ دم�ص≤ �لتي ياأتي ��صمها يف �صيغة 

فاإننا �صو جند �أن �لديانة �حلثية هي، م 

�ختل ي�صري، قريبة من �لديانة �لر�فدية يف 

. ويف  كادي �لأ �لعهدين �ل�صومري و�لبابلي 

�Bن و�حد من �لديانة �لمورية و�لكنعانية. �أي 

�إنها مل تكن غريبة عن �لروحية �مل�رشقية رغم 

أ�صماء �إلهية تبدو �صن�صكريتية.  وج������ود بع�ش �

�صماء �ل�صن�صكريتية،  ا، ومن بني تل������ك �لأ �إ

. مما  �صوريا نع������ على ��ص������م ربة تدع������ى 

يéعلن������ا �أمام �مت������ز�ê كبري ب������ني �لثقافات 

�إل خال≤  و�للغات. كما �أن ��صم � �لكنعاين 

�أر�ش دخل  قني بال�ص������ل �إل رVش  �لأ

. ر��ش كوين �إل �إ¤ �حلثية يف �صيغة 

أ�ص�ش �لديانة �حلثية جند  �إذ� ��صتعرVصنا �

له  �صد �لإ لهية �لع¶م������ى �لتي  �لقوة �لإ

م  �لأ �لقوة �لكونية �ملذكرة و�إ¤ جانبه  ب  �لأ

. وعن  �لقوة �ملوؤنثة �صد  �لع¶مى �لت������ي 

�حتاد هاتني �لقوتني تن�ص������اأ �حلياة وتتéدد 

با�صتم������ر�ر يف دورة ل متناهية. هذ� �لتéدد 

ل������دورة �لطبيع������ة، و�لذي تق������وم عليه حياة 

�صوبة و�ملطر  �لب�رش، م�صوؤول عن������ه �صيد �

أو تي�صوب  �لي�صو � �لذي يحمل باحلثية ��صم 

أنه يف بع�ش �لن�صو�ش  . غ������ري � techup
 . tel pino تلفينو تلف هو  يحمل ��صم 

أو �ل�صي������د �ل�صاب قرينة ��صمها  ولهذ� �لرب �

. وهكذ� نرى مدى  hepa هيفا باحلثية 

 Ëلعر�ق �لقد� �لتو�Rي م �لديانة �لر�فدية 

ون�صتعم������ل كلمة رب هنا  حيث هن������ا رب 

دد  دموRي م�صوؤول عن  Ãعنى �صيد هو 

. وذلك يف  �إنان������ا �صوب������ة وقرينته هي  �

�لعه������د �ل�صومري. �أما يف �لعهد �لبابلي فقد 

 . ع�صتار وR و��صم �لربة  �صار ��صم �لرب 

�أما يف �ملنطقة �لكنعانية فقد كان ��صم �لرب 

�لبعل �أما �لربة �لتي  حدد �مل�صهور بلقبه 

. ثم  أن������ات �أو عنات � تر�فق������ه فكان ��صمها 

حدثت �لتفرع������ات �للحقة و�ملتاأخرة Rمنياً 

�رش  �أدوني�ش ثم م������ار جرج�ش ثم � مث������ل 

وع�صتارتا و�فرودي������ت وفينو�ش و�تارجيت�ش. 

�صماء  ة �لأ وعلى �لقار �أن ل يده�ش من ك

نها يف �لو�ق  دي������ان �لقدمية لأ لهية يف �لأ �لإ

ت�صري د�ئم������اً �إ¤ �صî�ش �إلهي و�حد باأ�صماء 

متعددة ت�صف وت�صنف �أفعاله �حلميدة �لتي 

ري �لذي مينح������ه للب�رش. فيه������ا يتé�ص������د �
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�صماء �إ¤ قوى �صماوية جرى  و�أحياناً ت�صري �لأ

�لع������ر فيما بعد عل������ى ت�صميتها بامللئكة. 

فقد ير�صل � ملكاً لو�حد من �لب�رش ليبلغه 

ر�صال������ة �إلهي������ة. و�ملل يف ه������ذه �حلالة ل 

ي¶هر �صوى يف �حللم. لذلك نلحß �أن طق�ش 

حلم كان �صائعاً عند �حلثيني كما  تف�صري �لأ

كان عن������د جري�نه������م. وكان �ملîت�ش بتف�صري 

حلم وتاوؤيل �ل������روؤى يéهد ليéد تف�صري�ً  �لأ

لهي حتى يع������ر �ملق�صود منه.  للوح������ي �لإ

وهذ� ما يحدث، عل������ى �صبيل �ملثال، عندما 

�صاموها  ت¶هر �لقوة �ل�صماوية �لتي تدعى 

يف �حلل������م للملكة قرينة �مللك �حلثي �ل�صهري 

�صو  ، وتîاطبه������ا قائلة:  �إل حاتو�������ش

أبد�ً ما تîليت  أن������ا � أم������د يد �لعون لزوجك. � �

عنه.و�صو �أجعل منه كاهن������اً مللكة �ل�صماء 

 و�صو �أعطيه كل �أرVش 
ّ
. توكلي علي �ريننا

. �حلثيني.

عياد �لدينية و�ل�صعبية كاأعياد  وكانت �لأ

�صوم������ر وبابل وكنع������ان. �أي �أعي������اد ف�صلية 

ومرتبط������ة Ãو��صم �حل�ص������اد وجني �لثمار 

رVش. وكان يتم �لحتفال بعيد  ومنتé������ات �لأ

أو�ئل �لربي  أ�ش �ل�صنة يف �أو�خر �ل�صتاء و� ر�

������دد دورة �لطبيعة وع������ودة �لRدهار  م 

�إليها.

ويف نهاية بحثنا يف �للغة �حلثية وم¶اهر 

دب  ديانتها نثبت هنا بع�ش �ملîتار�ت من �لأ

عطاء �لقار فكرة عن ذلك  �حلثي �للغ������ة لإ

دب. �لأ

أ بن�صيد �صع������ري �بتها مرفو �إ¤  ونبد�

�لقوة �ل�صماوية �لكوني������ة �ملوؤنثة �لتي حتمل 

أو  ن������ور �ل�صم�ش � باحلثي������ة ��ص������م �أري ننا. 

�صيدة �لنور و�لن�صيد يتغنى بف�صل �ل�صم�ش 

على �لب�رش.

¢ùª°ûdG Qƒf âfCG

AÉª°S C’G ÚH ∂ª°SG QÉÑeh âfCG ácQÉÑe

ÉY C’G ‘ óéŸG AGOQ øjôŒ

.A»°T ∂∏ãªc ¢ù«dh

¬d óM ’ ∂dÓLh âfCG q’EG Ió«°S ’

ádGó©dG ¿Gõ«e Úµ°ù  ∂jój ‘

¢VQ C’G ≈∏Yh AÉª°ùdG ‘ ∂àÄ«°ûe øµà∏a

º«dÉb C’G OhóM Úª°SôJ âfCG

ƒ¡∏ª∏d çƒZ âfCG

IôØ¨e ∂∏c

¢SÉæ∏d áªMQ âfCGh

º¡HƒfP º¡d øjôØ¨J

¢VQ C’Gh äGhÉª°ùdG »£¨j Qƒf

.ÚŸÉ©∏d ΩCG âfCGh ÜCG âfCG

❁				❁				❁

 ÜO C’G  ‘  á```Hƒ°ü G  ÜQ  á```jÉµM

:»ã◊G

دب  ه������ذه �لق�صيدة تعت م������ن عيون �لأ
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�حلثي �للغة. وهي تق�ش، وعلى نحو �صعري 

�صوبة �حلثي  حافل بال�صور، حكاية رب �

تلفينو وهو  �ل�صاب �لذي يدع������ى يف �لن�ش 

يف نهاية ف�صل  نف�صه تي�صوب �لذي �ختفى 

رVش يف غيابه.  �لربي فحل �لقح على �لأ

اماً كما يح������دث يف �لق�صائ������د �لر�فدية 

 Rو أو م������وت  و�لكنعاني������ة عن������د �ختف������اء �

أو �أدوني�������ش يف �حلكايات  أو �لبع������ل ح������دد � �

حد�ث على  . و�لق�صيدة تق�ش �لأ �للحق������ة

: �لنحو �لتا

 ¢VQ C’ÉH §ë≤dG πëa (ƒæ«Ø∏J) ÜôdG ≈ØàNG)

. ÉØ÷G á©«Ñ£dG QOCGh

 äôégh ,äƒ«ÑdG ‘ ÜÉ£M’G QÉf äóªN

.óHÉ©ŸG (áµFÓŸG) ájhÉª°ùdG iƒ≤dG

 øe ôFÉ¶◊Gh »YGôŸG ‘ ΩÉæZ C’G âµ∏g

.äƒ h ≥ØæJ ∫ƒé©dG äòNCGh .§ë≤dG

.Égó«dh ™°VôJ ó©J ⁄ áªæ¨dG

.Iô≤ÑdG QƒãdG ’h √ÉãfCG Üô≤j hô G ’

.â£bÉ°ùJ QÉé°T C’G ¥GQhCG

 .∫ƒ≤◊G ‘ ¢ùÑj äÉÑædGh

.¢VQ C’G ≈∏Y áYÉéŸG πX º q«Nh ™«HÉæ«dG âØL

.kÉYƒL ¿ƒµ∏¡j ájhÉª°ùdG iƒ≤dGh ¢SÉædG ìGQh

 iƒ≤dG É¡«dEG ÉYOh ,áHOCÉe (ƒæ«Ø∏J) ƒHCG ΩÉbCG

.(áµFÓŸG) ájhÉª°ùdG

 .GƒHöT .äƒ≤dG á∏≤d Gƒ©Ñ°ûj ⁄ É EG .Gƒ∏cCG

.√É«ŸG IQóæd ºgCÉªX GhOôj ⁄ º¡æµd

: kÓFÉb ájhÉª°ùdG Iƒ≤dG (ƒæ«Ø∏J) ƒHCG ,ÖWÉîa

.¢VQ C’G ôég (ƒæ«Ø∏J)

.≈°†eh ¬©e ÒN πc πªëa ¬≤æM QÉKCG Ée A»°T

.¬æY åëÑdG Öéj :™«ª÷G ìÉ°üa

.¿ÉjOƒdGh ∫ÉÑ÷G ‘ ¢ûàah (öùædG É¡jCG) ¢†eCG

.√É«ŸG ¥ÉªYCG ‘ ¬æY åëHCG

.(ƒæ«Ø∏J) ≈∏Y ©j ¿CG ¿hO OÉY ¬æµdh .öùædG ≥∏£fG

. kÉYƒL ∂∏¡f ƒ°S .πª©dG Ée :Èc C’G ÜôdG ∫É≤a

 âfCG ÖgòJ ¿CG Öéj :É¡Lhõd (ƒæ«Ø∏J) ΩCG âdÉb

.¬æY åëÑJh ∂°ùØæH

.¬«∏Y ©j ⁄ ¬æµdh ¬æY åëHh ìGQ

:á∏FÉb á∏ëædG â°UhCGh Ω C’G âeÉ≤a

 ¬«∏°ùZG ºK ¬«°ü≤YÉa ,¬«∏Y ä Y GPEÉa .»ÑgPG

. q EG ¬«∏ªMGh

 ≈∏Y (™«HôdG IOƒY õeQ Éæg »gh) á∏ëædG ä Y

.¬H äOÉYh ¬à∏ªëa (ƒæ«Ø∏J)

.(¬JOƒ©H ¢VQ C’G ¤EG áHƒ°ü G äOÉ©a

أ �مل������رء هذه �لق�صي������دة فكاأنه  حني يقر�

وR وع�صتار  أو  أ ق�صائد دموRي و�إنانا � يق������ر�

م������ن ق�صائد  أي�ص������اً، �لبع������ل و�مل������وت  أو، و� �

أّي حد كانت  . وذلك يب������ني �إ¤ � �أوغاري������ت

أث������رة بالثقافات  �لثقاف������ة �حلثية �لدينية متا

تلطة معها يف  �لتي كان������ت fiيطة به������ا و

ن�صان. ن¶رة موحدة �إ¤ �لكون و�إ¤ �لإ

ق�صيدة �صعرية مرفوعة �إ¤ رب  �صلة 
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تلفينو وهي عبارة عن ت�رش لنزول  �ملطر 

�ملطر �ل�رشوري للزر�عة.

.QÉÑ÷G (ƒæ«Ø∏J) Éj ¿ƒµJ ÉªæjCG

.ájhÉª°ùdG iƒ≤dG ™e AÉª°ùdG ‘ âæc AGƒ°S

.∫ÉÑ÷G ¢ShDhQ ≈∏Y hCG ,QÉëÑdG ‘ hCG

.»JCÉJ ¿CG ƒYOCG ÊEÉa

.óYÉ°üàJ RQ C’G ôé°T QƒîH áëFGQ

.¢Só≤ŸG ∂∏µ«g ¤EG ó©a

.∂«dEG ´ö†JCG ÊEG

.¿ÉHô≤c áeó≤àdG õÑN …ó«H ™aQCG ∞«c ô¶fCG

.»FÉYód Öéà°SCGh »JÓ°U ¤EG ™ªà°SG

Qóà≤ŸGh QOÉ≤dG ó«°ùdG âfCG

.Ú«ã◊G ¢VQCG ‘ ∂«∏Y ƒ∏©j øe Ée

.∂dP π©Øj ôNCG ó∏H øe Éeh

 ¢VQCG ‘ ∂d ÚHGô≤dG Ωó≤fh OÉ«YCÉH πØàëf

.Ú«ã◊G

.∂dP π©ØJ iôNCG OÓH øe Éeh

 ÖgòdG »g ÉfÉjÉ£Y Ú«ã◊G ¢VQCG ‘ §≤a

áÁôµdG QÉéM C’Gh á°†ØdGh

 ‘h ,ô¡°T πc ‘ ∂d ó«©f . OÉ«YCÉH πØàëf

.áæ°S πc

 ‘ ∂d ó«©fh (áæ°ùdG ¢SCGQ) ‘ ∂d ó«©f

.∞jô G

.∂dP π©ØJ iôNCG ¢VQCG øe Ée

.πéÑŸG âfCG Ú«ã◊G ¢VQCG ‘

.∂d áØ«°Uh áµ∏ŸGh óÑY ƒg ƒ°Tôe ∂∏ŸG

. Gƒ°S ¿ƒeôµj ’ OÓÑdG ¢ShDhQh AÓÑædG πc

الهوام�ش:

فيما يخ�س ان�ضهار احلثيني )وامليتانيني واحلوريني( يف العامل الثقايف الروحي حل�ضارة املنطقة فاإن اأ�ضماء بع�س امللوك   

خري من اأ�ضمائهم ا�ضم  احلثي��ني تب��ني لنا ذلك. حيث اأن ع��دداً ل باأ�س به من امللوك احلثيني يحملون يف املقط��ع الأ

 )Hattouch-ili لوه��ة /اإل اأو اهلل/ اأو /اإيلي- اإلهي/. وعلى �ضبيل املثال امللك ال�ضهري )حاتو�س- اإيلي الإ

وميك��ن اأن ي��دل ال�ضم على حماي��ة اهلل للعا�ضمة  احلثي��ة /حاتو�ضا/ حماه��ا اهلل. وهناك اأي�ض��اً امللك )مور�ضل- 

يل Murch-il(. وال�ض��م قريب من /مر�ضل/ لتبادل ال�ض��ني وال�ضني(. وميكن اأن نفهم منه )الذي وله اهلل. 
�ضماء امللوكية  ث��م امللك Muwata lli(. /مو- وتا- اإيلي. واإذا اأخذنا اأخرياً، ويف هذا ال�ضتعرا�س ال�ضريع لالأ

احلثي��ة، ا�ضم امللكة احلثية ال�ضهرية )ف�ضة- هيفا Puda- Hepa قرين��ة امللك حاتو�ضيلي لوجدنا اأننا ن�ضتطيع 

ول، وا�ضم )هيفا( من املقطع الثاين. هكذا نح�ضل على اأ�ضماء اأعالم ل تزال  ا�ضتخال�س ا�ضم )ف�ضة( من املقطع الأ

�ضماء احلثية، وعلى �ضبيل املثال، ا�ضم )اأروى( الذي يطلق على البنات. وننوه اأخرياً  �ضائ��دة اإىل اليوم. ومن هذه الأ

اأن مناق�ضة العبارة احلثية وتقريبها من العبارة امل�ضيحية مل يرد يف اأّي كتاب اأو درا�ضة واإنا يف هذا البحث وح�ضب.
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.L.Lebedynski :الهندو- اأوروبيني )بالفرن�ضية(، تاأليف  -

.J.contenau :احل�ضارة احلثية وامليتانية واحلورية )بالفرن�ضية(، تاأليف  -

.M.Vieyraa وM.Sznycer :الن�ضو�س احلثية. )بالفرن�ضية(، ترجمة  -

.JPottero :ما بني النهرين. )بالفرن�ضية(، تاأليف  -

الكتب التوراتية.  -

ناجيل. الأ  -

¥µ

�صا�صية للبحث املراجع الأ
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إملوجهة للطفل حتتاê �إملوجهة للطفل حتتاê �إ¤ خ�صائ�ش ومقومات لبد �أن يتمت بها  �لكتاب������ة �

ي و�صي و�صي و�أدبي  ص��رش ذوقي وح�ص��رش ذوقي وح� ��رش ذوقي وح����رش ذوقي وح�� � لرب ج����� لرب ج���� طفال حتى تكون له معيناً كاتب ق�ص������ة �لأ

يف �ملîيلة، وموهبة  إلطفل، �إلطفل، �إ¤ جانب ما يتمت به من موهبة تو بينه وبني �

دبي و�لفكري. بد � � �لأ �لإ

كل خا�������ش كما قد ي¶ن صكل خا�������ش كما قد ي¶ن صكل خا�������ش كما قد ي¶ن  صطف������ال عملية �صعبة ب�صطف������ال عملية �صعبة ب� أق������ول �أن �لكتاب������ة للأ ل�

إه عملية حتتاê �إه عملية حتتاê �إ¤ جهود  ه عملية حتتاê �صه عملية حتتاê �ص صجنا�صجنا� تى فروعه و�صتى فروعه و�صتى فروعه و�أ صدبي ب�صدبي ب� بد � � �لأ إ، بل �إ، بل �إن �لإ شلبع�شلبع�ش �

.…Qƒس� åاحHو ÖjOCG

.»ÑرحdG QƒfCG انæØdG :»æØdG πم©dG

❁❁

ò

á``````HاàµdG áح�س``````ا�س``````````ي

πØ£لd áسيπØ£لd áسيπØ£لd áي üسüسü üقdG 

عÑد ÑdGاƒj »b�سعÑد ÑdGاƒj »b�س

❁
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إملîيلة �إملîيلة �إ¤ عمل  �خر�خر�جه من � إكبرية حتى يتم �إكبرية حتى يتم �إ

إمقروء، ثم حتت������اê �إمقروء، ثم حتت������اê �إ¤ كثري من �÷هد حتى 

أي�صاً بد � � �لنور، وه������ذ� يتعل≤ � �لإ ي������رى هذ�

ي������ة صي������ة صي������ة �لكاتب، فقد ن������رى كاتباً يتمت  �îص�îص î�صî�ص صب�صب�

ل صل صل  ص�ص� يلة، ويتمت ب������ذكاء يف صيلة، ويتمت ب������ذكاء يف صيلة، ويتمت ب������ذكاء يف �لتو� ص�ص� Ãوهبة �أ

خرين، بيد  Bإدبي �إدبي �إ¤ �ل
يل نتاجه صيل نتاجه صيل نتاجه �لأ صع تو�صع تو�

يت������ه صيت������ه صيت������ه لتÎ جم������الً حتى يحÎمه  �îص�îص î�صî�ص صن �صن � أ �

î�ش صî�ش صî�ش  صدبه، فهو �صدبه، فهو � أ خرون، وحتى يحÎمو� � Bل�

ليتمت������ بحكم������ة �لت������و�Rن، �أو بحكمة بناء 

ية ثقافي������ة وصية ثقافي������ة وصية ثقافي������ة و�جتماعية ر�قية يكن لها  �îص�îص î�صî�ص ص�ص�

�حÎ�حÎ�م، من  ري��ري��ري من �لتقدير و�ل ������ �لكث����لكث��� خرون � Bل�

دبي،  ناحية �أخرى، فهو قد ليقدر نتاجه �لأ

ل صل صل  ص، وقد يبل مرحلة يتو�ص، وقد يبل مرحلة يتو� شلنا�شلنا�ش إويقذف������ه �إويقذف������ه �إ¤ �

فيها م������ن �أجل ن�رش كتاب ل������ه، �أو حتى ن�رش 

اطة. �صاطة. �صاطة. �إنه هنا  صلب�صلب� دي������دة صدي������دة صدي������دة � صموVصو يف جملة �صموVصو يف جملة �

أن������ه يهني موهبته  لولولً، ثم � يته �صيته �صيته �أ �îص�îص î�صî�ص ص �ص � ني��ني��ني ������ �يه����يه���

عرون صعرون صعرون  ص ي�ص ي� شلنا�������شلنا�������ش اعي������ة، وبالت������ا فاعي������ة، وبالت������ا فاإن � بد� �لإ

î�ش، ومن نتاجه صî�ش، ومن نتاجه صî�ش، ومن نتاجه  صل�صéر منه ك�صل�صéر منه ك� يء من صيء من صيء من � صب�صب�

 . � . � . اكاكاإبد

ية صية صية  �îص�îص î�صî�ص صلذي يتمت ب�صلذي يتمت ب� �ملبد �ملبد � �يف حني نرى �يف حني نرى �

إ حتى يقدم �إ حتى يقدم �إبد�عه، �أو  متو�Rنة ينت¶ر طويًل

ة، وهو رشة، وهو رشة، وهو  Vاfi رشوVاfi رشو أدبي������ة، �أ ية �صية �صية � صم�صم� أ حتى يقدم �

خرين، وعموماً Bل م صل م صل م �ل ص�ص� عر برهبة صعر برهبة صعر برهبة �لتو� صي�صي�

ديد صديد صديد �حلياء،  صî�ش ه������و �صî�ش ه������و � î�ش ه������و �صî�ش ه������و �ص صل�صل� � افافاإن مثل هذ�

خرين،  Bاه علقاته بال اه علقاته بالصية  اه علقاته بالصية  ية  صا�صا� ا�صا�ص صحل�صحل� ديد صديد صديد � صو�صو�

مت �صمت �صمت �أك مما يتكلم، ويîتفي  صî�ش ي�صî�ش ي� î�ش ي�صî�ش ي�ص صوهو �صوهو �

�أك مما ي¶هر، ودوماً يتلقى �لدعو�ت، بيد 

أن������ه يتاأنى يف تلبيتها، حتى يث≤ كل �لثقة Ãا  �

�نتهى �إليه من �إبد� جديد. 

 ∫ÉØW C’G ÖJÉc á«°üî°T

يزه عن  طفال Ãيز�ت  يتمت  كاتب �لأ

دب������اء، �أو من بقية �لنا�ش،  غريه �صو�ء من �لأ

فهو مهم������ا �صعى �إ¤ �إعطاء �صورة جادة عن 

�صî�صيته من خلل �مل¶ه������ر، �إل �أن ر�ئحة 

�لطفول������ة تفوì منه، وميك������ن يف �أي موقف   

ت�ص������در منه حركة تلقائي������ة عفوية كتلقائية 

طف������ال �إ¤ درجة لفت �لن¶ر �إ¤  وعفوية �لأ

تلك �حلركة، وت�صéيل ماأخذ عليه �إذ� كان يف 

أما �إذ�  جمل�ش �صعبي عام ل�أحد فيه يعرفه، �

كان يف جمل�������ش �أدبي، فاإن ذلك يبدو طبيعياً 

أدبه.  �أمام Rملئه، �أو متذوقي �

طفال  من هنا ميكنني �لقول باأن كاتب �لأ

�لذي يéد جناح������اً و�نت�ص������ار�ً، وقبولً لدى 

طفال كافة، ه������و �صî�ش مايز�ل  �رش�ئ������ �لأ

يحافß على فطرية طفولته، ومييل �إ¤ عامل 

�لطفولة �أك من ميله �إ¤ عامل �لكبار، ويعقد 

�Bمالً على عامل �لطفولة �أك مما يعقدها على 

عامل �لكب������ار، و�إذ� �أردت �أن �أقدمه من وجهة 

دبي   �أخ������رى، فاأقول هو بالن�صب������ة للتاريخ �لأ

ديب �ل������ذي تفوì ر�ئحة �لرومان�صية  ذ� �لأ

من �أدبه حتى لو كتب عن �حلروب �إنه �صî�ش 

أدبه،  رومان�صي يف كل ت�رشفاته، ومو�قفه، و�
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ة �صنة، يكون بو�صعه �أن يكتب  فحتى لو بل م

عن م�صاعر �حلب بحر�رة وقوة تفوق حر�رة 

ام�صة و�لع�رشين  وقوة وبر�عة �صî�ش يف �

من عمره. 

طفال �ملتمك������ن من �لكتابة  �إن كات������ب �لأ

�لق�ص�صية ب�صكل جي������د، هو �صî�ش يعر 

أبعاد  ومز�ي������ا طفولته بعد�ً  كي������ف ميار�������ش �

بع������د�ً، وتف�صيًل تف�صي������ًل عندما ي�رش يف 

و¤ لن�ش �أدبي  كتاب������ة �صط������ور �مل�ص������ودة  �لأ

جديد موجه �إ¤ عامل �لطفولة. 

طفال هو طفل يرتدي ثياب  �إذ�ً، كاتب �لأ

ن حéمه كبري، طفل بذقن وحلية،  �لكب������ار لأ

طفل هو يف �لوقت عينه �أب، وجد. 

خرين  Bإن������ه لميار�ش هذه �لطفولة م �ل�

فح�ص������ب، �أو عندم������ا ي�������رش يف �لكتابة، بل 

نه ليتمثل هذه  ميار�صها حتى م نف�ص������ه، لأ

�لطفولة على قدر ما هي جزء ثابت يف بنيته 

�ل�صيكولوجية، ويعي�ش وقائعها ك�صائر �أطفال 

�لعامل. 

معات   لذل������ك فهو �صî�ش مي������ال �إ¤ 

طفال، وجمال�صه������م وfiادثتهم ، وميكنني  �لأ

�لق������ول �إنه ي�صمعهم باأذن ثالثة، وين¶ر �إليهم 

خرون،  Bبعني ثالث������ة، ي�صم ما لي�صمع������ه �ل

خرون يف عامل وت�رشفات  Bويرى م������ا لير�ه �ل

طفال، وهو �صî�ش يحالفه �لنéاì كثري�ً  �لأ

طفال، وبالتا  يف عقد علقات متينة م �لأ

÷عل �لطفل يروي له يف جل�صة حميمية ما 

ليروي������ه لغريه، حتى ل������و كان مايرويه  بال 

طورة، �أو �حل�صا�صية.  �

أن�ش  ألفة و� وعلى قدر م������ا ي�صعر بر�حة و�

طفال، فاإنهم كذلك ي�صعرون  يف جمال�ص������ة �لأ

أن�ش و�رتياì، ولعل ميل  يف جمال�صت������ه باألفة و�

�لطفل �إ¤ هكذ� �صî�������ش يفوق ميل �لكبري 

�إ¤ ع������امل �لطفل، ذل������ك �أن �لطفل ي�صعر يف 

أنه بحاجة �إ¤ �صî�ش كبري ي�صتوعب  عمقه �

ت�رشفه، وي�صتوعب جماليات مرحلته �لعمرية 

أو يح������ م������ن مقد�رها  دون �أن يîد�صه������ا، �

بالن�صبة لوجهة ن¶������ر �لطفل، ووف≤ ت�صوره 

�صي������اء، وهو على  م������د�رê تلك  وتîيل������ه للأ

�ملرحل������ة �لتكوينية �لتي ي������رى فيها كل �صيء 

جميًل وبال �لعذوبة، وط������و �أمره، ولذلك 

تر�ه ي�صتاء وينفر بقوة عندما لتلبى رغباته 

�أو طلباته �لتي يفهمها من وجهة ن¶ره باأنها 

أو�مر ي�صدرها �إ¤ �أقرب �صî�ش كبري �إليه،  �

وعليه������ا �أن تلقى �لتنفيذ �لف������وري و�ملبا�رش، 

نه  وهو ج������اد كل �÷دة يف ه������ذه �مل�صاعر لأ

غم������اء �إذ� ��صطدم  رÃ������ا يبك������ي حت������ى �لإ

أو بعدم ��صتيع������اب، �أجل �إنه قد  Ãمانع������ة، �

ين�ص حتى �مل������وت ب�صبب قطعة حلوى، وقد 

غماء  ي�صتغرق يف �ل�صحك �لتلقائي حتى �لإ

ب�صبب مد�عبته للعبة.   

يدر �لطف������ل يف ح�رشة رجل ��صتثنائي  
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أنه ليتح������دث �إ¤ طفل  � كهذ� 

مثله، يف �لوق������ت �لذي يدر 

أي�صاً �إ¤  أنه ليتح������دث � في������ه �

ينتابه  كب������ري لي�صتوعبه،  رجل 

�إح�صا�ش يف ح�رشة رجل جميد 

أن������ه يتح������دث �إ¤ طفل  � كهذ� 

، �إنه يرى  ه باحلéم  فق يك

طفول������ة جلية في������ه، ويîاطب 

طفولته، ف������ريى �ل�صتéابة من 

تل������ك �لطفول������ة، ولذل������ك تر�ه 

مياRحه، ويت�رش معه كما لو 

أنه يت�رش م طفل جمايل له.   �

تبل بينهما درجة �لتفاهم حد 

�أن �لطفل ي�صغي �إليه بéدية، 

أنه ميكن �أن يد�ف عنه  وي������رى �

يف عامل �لكبار. 

أننا �إR�ء �صî�������ش ميكن له  هنا ن������در �

اً جمدياً للطفل �صو�ء من  بالفعل �أن يقدم �صي

خلل �لعلقة �ملبا�رشة بينهما، �أو من خلل 

دب. �إنن������ا لنÎدد عندذ� من عقد �Bمال  �لأ

ى عل������ى هذ� �ل�صî�ش، ون�ص������ �أطفالنا  ك

أدبه.  هر�ين � �أمانة بني يديه، وبني 

 ∫ÉØW C’G á°üb áHÉàc áÑgƒe á«ªæJ

أم������ام �صî�ش موهوب  ثم �إنن������ا نت�صاءل �

بالفع������ل كي يكون م�رشوعاً هاماً لفت جديد 

يف ع������امل �لكتابة �لق�ص�صية للطفل، ما �لذي 

ميكن لهذ� �ل�صî�������ش �أن يفعله حتى يîطو 

بقدميه �إ¤ درج������ات متقدمة مل ي�صبقه �إليها 

�أحد يف خ�صائ�ش �لق�صة �ملوجهة للطفل. 

�ه يبذل  �إذ� ن¶رنا �إ¤ هذ� �ل�صî�ش، �ص

ما لديه من وقت وجهد حتى  يتغلغل يف عامل 

�لطفولة �لتي قد يكون �فتقد بع�ش مز�ياها 

أو �ملعي�صية.  نتيéة ل¶روفه �لÎبوية �

�إVصاف������ة �إ¤ ذل������ك، يحت������اê كاتب ق�صة 

أ بتدبر وتاأمل ما يكتبه �لطفل  �لطفل �أن يقر�

أي�صاً،  من �أفكار، و�إن كان يتمت بذ�ئقة فنية �

طفال،  فيمكن������ه �أن ين¶ر �إ¤ م������ا ير�صمه �لأ
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طفال  اً جديد�ً من عامل �لأ هنا ي�صتîل�ش �صي

ذ� �ل�صيء �لذي �أخف≤ يف ��صتîل�صه وهو 

ن �لطفل ميكن  يتحدث �إليهم وجهاً لوجه، لأ

أّل يق������ول كل �صيء من خلل �للفß �لل�صاين  �

�ملبا�رش ب�صبب بع�������ش �لعو�مل �لنف�صية، فهو 

قد يلق������ى حرجاً يف ��صÎ�صال حديث طويل، 

أو ي�صع������ر بحياء وهو يع عن م�صاعره، بيد  �

دبي، ليو�جه  أنه من خلل �لتعبري �لفني و�لأ �

أك تعبري�ً  هذه �مل�صكل������ة، بل قد يع ب�صكل �

يال يف ه������ذه �حلالة يكون له  ن � وق������وة لأ

أي�صاً �لوحدة �لتي يكون فيها تعينه  معيناً، و�

على �لÎكيز فيما يود �لبوì به. 

دب  �إذ�ً، عليه �أن يكون قارئاً جيد�ً لي�ش للأ

أي�صاً،  �لذي يكتبه �لطفل فح�صب، بل وبارعاً �

دبي   ويتمت بقوة ملح¶ة يف تلقي �لن�ش �لأ

�لذي ين¶ر فيه.  

م������ن جهة �أخرى، ميكنن������ا �ل�صتفادة من 

�لق�ص������ة �لتي يكتبها �لطف������ل يف fiاولة منا 

ج������ر�ء مقارنات بينها وب������ني �لق�صة �لتي  لإ

طفال، وهي مقارنة ميكن  يكتبها �لكب������ار للأ

همية �لق�صوى بالن�صبة  �أن تكت�صب درجة �لأ

نه  �صو�ش، لأ لكات������ب �لطفل على وج������ه �

يلة  دبي م  ي�صتمد منها R�د �لتîاطب �لأ

�لطفل يف علقة تكاملية  هذه �ملرة  بني 

، وب������ني �لكاتب �لكبري �ملتلقي،  �لطفل �ملبد

ثم قلب هذه �لعلقة بكثري من �حلذر لتولد 

منه������ا ثنائية علق������ة تكاملية ب������ني �لكاتب 

، وبني �لطفل �ملتلقي.   �ملبد

�إن ما يكتب������ه �لطفل يكت�صب �أهمية �أو¤ 

قبل �أي كتابة �أخ������رى �صو�ء كانت من �لكبار 

طفال، مهما كانت  للكبار، �أو من �لكب������ار للأ

هذه �لكتابات متقدم������ة يف درجات �لتحليل 

نها بالن�صبة لكاتب �لطفل تفتقد  و�لتوفي≤، لأ

روì �لتلقائي������ة �لطفلي������ة يف �لتعب������ري، هذه 

طفال  �لتلقائية �لتي هي �متي������اR خا�ش بالأ

دون غريهم. 

أريد �أن �أوVص ب������اأن �لتلقائية هنا ت�صبه  �

Bلت������ي ت�صوير فيدي������و، و�حدة يحملها  حمل �

ى �لرجل  خ������رى يحملها طفل، ف رجل، و�لأ

نه ي�صعر باأن  يرّكز على مقاط������ �لت�صوير لأ

�مل�صور ميثله، ويéلب علي������ه م�صوؤولية، بيد 

�أن �لطف������ل يق������وم بالت�صوي������ر �لتلقائي دون 

�أن يîطر ببال������ه �أن �مل�صور ميثله، و�إذ� كان 

�لت�صوير يف موق ح�صا�ش، فنلéاأ �إ¤ ما قد 

نه يكون قد  و¤ لأ �ص������وره �لطفل بالدرجة �لأ

�لتق �حلقيقة كلها بتلقائيته. 

�لتلقائية تكت�صب درجة �لت�صدي≤ و�لثقة 

�أك من غريها، وبناًء عليها قد ت�صدر �أحكام 

ق�صائية هامة بح������≤ �لكبار �لذين وقعو� يف 

قف�ش تلقائية طفل. 

وبناًء على هذه �لثق������ة، يعتمد �لكثريون 

طف������ال يف معرفة �حلقائ≤،  على تلقائية �لأ
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أبيه لبع�ش �لوقت  فعندما يîرê طفل م������ �

أل������ه �أمه فيما بعد  من �لبي������ت، ميكن �أن ت�صا

حاديث �لتي  ماك������ن و�لأ �صîا�ش و�لأ ع������ن �لأ

أن������ه �صيقول �حلقيقة  نها تدر با �صمعه������ا، لأ

أبيه �لذي قد يو�ري بع�ش  كلها رÃا �أك من �

�حلقيقة. 

هل �لتحقي≤  أي�صاً بالن�صبة لأ وهذ� يحدث �

يف �حل������و�دث و�÷ر�ئ������م �لتي تق������ بوجود 

�أطف������ال، ورغم �أن �لطف������ل �صî�ش ليوؤخذ 

، �إل  أو �لبلو بقول������ه كونه دون �صن �لر�ص������د �

�أن قول������ه يوؤخذ على fiمل �لثق������ة بالن�صبة 

م يف  للمحق������≤، كما هو �حل������ال بالن�صبة للأ

�لبيت.

وهك������ذ�، ف������اإن كاتب ق�ص������ة �لطفل يث≤ 

بالق�صة �لت������ي يكتبها �لطف������ل، وي�صعى �إ¤ 

قر�ءتها بكثري من �لتدبر و�لتاأمل و�لتاأويل. 

علين������ا �أن ننتب������ه �إ¤ �أن �لطف������ل وه������و 

يكت������ب، ليتé������ه بكتابته �إ¤ �لطف������ل مثلما 

يفعل كاتب ق�ص������ة �لطفل �لذي يرّكز كتابته 

�إ¤ عامل �لطفولة، ب������ل هي كتابة منبثقة من 

عامل �لطفولة �إ¤ عامل �لكبار، ولذلك ميكننا 

�لتع������ر  على �لطفل من خ������لل ما يكتب 

حتى �إذ� كان هذ� �لطفل

 �أ�صماً، وه������و حني يكتب ليتéه بكتابته 

�إ¤ �رشيح������ة معين������ة، بل يكت������ب منطلقاً من 

طبيعة تلقائية �لطفولة �للم�صوؤولة �لتي هي 

ميزة خا�صة بالطفل دون غريه. 

هنا علينا �أن نتéن������ب ب�صيء من �حلذر 

مقارن������ة �لطفل باملéنون حت������ى لو ت�صابهت 

ن  قو�ل و�ل�صلوكيات، لأ بع�ش �لت�رشفات و�لأ

�ملéنون هو �صî�ش يدور يف متاهة �÷نون، 

وعقل������ه غري قابل للنمو و�لتطور، يف حني �أن 

�لطفل، هو �صî�ش عاقل يتقدم يف درجات 

�لعقل و�ملعرفة و�لنفتاì على منارة �حلياة. 

طورة يف  ثمة �أمر بال������ �حل�صا�صية و�

ت بع�ش  طف������ال، وهو  أل������ة �لكتابة للأ م�صا

يال  دب������اء بîيال ميكنني ت�صميت������ه ب�  � �لأ

�ملري�ش. 

ت������رى ه������ذ� �لكات������ب ي�صتî������دم خياله 

�ملري�ش من خ������لل كتابة ق�ص������ة ي¶ن باأنه 

مر فاإن  طفال، وحقيق������ة �لأ يوجهه������ا �إ¤ �لأ

دباء ي�صتîدمون هذ�  جانباً لباأ�ش به من �لأ

، بل  ي������ال �ملري�ش لي�ش يف كتاباتهم فق �

يف و�ق حياتهم �ل�صî�صية �أي�صاً مما يحيل 

يال حياته������م �إ¤ جحيم من خلل   ه������ذ� �

بع�������ش �لت�صور�ت و�لتكهنات  �لتي تبل حد 

�لهلو�صة بهم. 

ي������ال يف حياته  أ�صري � فÎى �لكات������ب �

أة، ر�ì به  �ليومي������ة، ف������اإن �بت�صمت له �م������ر�

�ش �حلقيقة ب�صيء،  أبعاد ل ي������ال �صطر � �

أة كانت تبت�صم  وبع������د ذلك يكت�صف باأن �مل������ر�

وهي تن¶ر �إ¤ ورقة �صéرة خريف قد علقت 

أ�صه دون �أن ينتبه �إليها.  بر�
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ألق������ى عليه  و�إن م������ر بéان������ب �صدي≤ و�

يال  �ل�صلم، ومل يéب �ل�صدي������≤، ر�ì به �

يلته، وحقيقة  أبعاد لوجود لها �إل يف  �إ¤ �

م������ر �أن هذ� �ل�صدي������≤ كان يف عéلة من  �لأ

أنه مل يكن ي������رى �أمامه ب�صكل  �أمره لدرج������ة �

جيد. 

على هذ� �ملن������و�ل تت�صاق �صذر�ت هذ� 

ي������ال �ملري�ش يف بع�������ش �لق�ص�ش �لتي  �

يكتبها �لكبار �صو�ء لل�صغار �أو حتى للكبار. 

وهنا فاإن �لطفل هو �أول من يكت�صف هذ� 

�ل������ل ماألو  �لذي ي�صع������ى لقتحام فطرية 

عامل������ه دون �أن يحالفه �لنéاì يف ذلك �صو�ء 

�أكان من خلل �لكتابة، �أو من خلل �لعلقة 

�ملبا�رشة بينهما وجهاً لوجه. 

�إن �لطفل ليث≤ بهذ� �لكبري �لذي يت�صن 

�لكلمات و�ملو�قف، ويبدو �أمامه مزدوجاً. 

�إذ�ً علين������ا �أن ن������در ب������اأن كاتب �لطفل 

 éأدبية، فاإنه لين مهما بل م������ن �إمكانيات �

يف كتابة ق�صة تع عن تفا�صيل عامل �لطفولة 

كما يحالف �لنéاì �لطفل يف هذه �ملهمة.

�لكتاب������ة للطف������ل عليها �أن تل������ �إ¤ عامل 

�لطفولة وتتحاور م������ �لطفل fiاف¶ة على 

مرحلته �لعمرية من �صتى �لنو�حي، و�إل فاإنه 

ي�صطدم به������ا، ويرف�صها وه������و ي�صعر باأنها 

كتابة دخيلة على fiر�ب عامله �لطفلي. 

 πØ£∏d áHÉàµdG h ICGôŸG

أة �لكاتبة  أري������د �أن �أقول هن������ا باأن �مل������ر� �

يحالفه������ا �لنéاì يف �لكتاب������ة للطفل بدرجة 

أة تعي�ش م  �أعل������ى من �لرجل، ذل������ك �أن �ملر�

�لطف������ل فÎة �أك من �لرج������ل، وهي تتحاور 

م �لطف������ل �أك مما يفع������ل �لرجل، كذلك 

فهي حتمل �لطفل وهو جنني وتعقد علقة 

أ�صهر، وهذ� ما ليكون  أولية معه ملدة ت�صعة � �

للرجل. 

حت������ى يف �لبيت ميك������ن �أن نلحß باأن 

أك م������ن �لرجل،  أة ت�صتوع������ب �لطفل � �مل������ر�

وميكن للرجل �أن ينفر م������ن �إRعاجات �بنه، 

أو م������ن بكائه �لطوي������ل يف �لليل، فيîرê �إ¤  �

غرف������ة �أخرى ليبتع������د عنه ويحق������≤ لنف�صه 

ر�حة و�صكينة، بي������د �أن �ملر�أة لميكن لها �أن 

تفعل ذلك، بل تبقى تتحايل على طفلها بكل 

�لو�صائل، وتهده������ده حتى ترVصيه ويغفو بني 

يديها. 

�إنه������ا لتتهرب م������ن م�صوؤوليته������ا عندما 

ب  م������ن م�صوؤوليت������ه، وت�ص على  يه������رب �لأ

ب، ولذلك فاإن  طفلها عندما ينف������د �ص �لأ

أدبياً بدرجة  اطبة طفلها � م ميكنها  هذه �لأ

ن �أي  �أك قرباً من �لرج������ل.  �أقول طفلها لأ

أة عندما تن¶������ر �إ¤ �أي طفل يف �لعامل،  �م������ر�

ينتابها �إح�صا�ش باأنه جزء منها ب�صبب �ملعاناة 

�مل�صÎك������ة �لتي ت�ص������Î فيها ن�ص������اء �لعامل، 

موم������ة �لفطرية �مل�صÎكة  وب�صبب م�صاعر �لأ
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أك������ن �أمهات، �أم كن  بني �لن�ص������اء كافة �صو�ء �

عان�صات، �أم كن فتيات. 

مومة �لفطرية �مل�صÎكة،  �أقول م�صاعر �لأ

ب ه������ي م�صاع������ر مكت�صب������ة  ن م�صاع������ر �لأ لأ

م كونه لي�صعر Ãعنى  باملقارنة م م�صاعر �لأ

وه،  بوة �حلقيقية �إل بعد ولدة �لطفل، و �لأ

ومد�عبته، و�لتعر على ملfiه، وكلما ك 

بوة،  ب م�صاعر م�صوؤولية �لأ �لطفل، �أك�صب �لأ

م تطعمه وت�صقيه، وتعا÷ه، وتد�عبه،  بينما �لأ

وحتدث������ه ت�صعة �صهور يف بطنها  قبل �أن تر�ه 

روؤى �لع������ني، وهي بذلك لت������زد�د �أمومة له 

، بل تزد�د حناناً له �أي�صاً، هذ� �حلنان  فق

�لذي يéعلها تفدي طفلها بعمرها من خلل 

ب  كلماته������ا �ليومية معه، يف حني ليéعل �لأ

قل من خلل  م������ن نف�صه قرباناً لبنه على �لأ

م Ã�رشة.  لفا كما تفعل �لأ �لأ

أة يف �أي  ميكنن������ا بب�صاطة ملح¶������ة �مر�

�ص������ار من �ص������و�ر �لع������امل، �أو يف �أي حافلة، 

تتقدم نحو طفل وت�صت������اأذن �أمه حتى ت¶فر 

من������ه بقبلة، وقد تبّينت  هذه �حلقيقة من 

خلل �لتéرب������ة �ل�صî�صية بعد ولدة �بنتي 

روهات �لت������ي هي م كتابة هذه �ل�صطور 

يف �صنته������ا �لثالثة و�لن�ص������ف، وولدة �بني 

و¤ و�لن�صف،  لوند �لذي هو يف �صنت������ه �لأ

نني م������ا �أR�ل يف ذروة �مل�صاهدة  �أذكر هذ� لأ

�ليومية ملا تبنّي، ويتبنّي معي. 

لح¶ت هذه �حلقيقة �لتي لفتت ن¶ري 

ننا ن�صافر كثري�ً، ميكنني  ب�صب������ب �لتكر�ر، ولأ

�لقول ب������اأن �Bل �لن�صوة تقدمن من Rوجتي 

أت�صمحني يامد�م �أن �أقبلها.  وهن يقلن: �

أة �أخرى وه������ي تن¶ر �إ¤  ث������م تاأتي �م������ر�

أت�صمحني يامد�م �أن �أقبله؟  �أخيها قائلة: �

وعند �ملو�فق������ة �أرى �ملر�أة حتمل �لطفل 

يف ح�صنها، وتقبله، ثم تعطيه هدية �صغرية 

أو ب�صكوت.  أو �صوك������ول، � مثل قطع������ة �صكر، �

أة �ن�رشì وهي  عندئ������ذ �أرى ب������اأن �صدر �مل������ر�

�صي ب�رشور. 

وما كان يحدث بتكر�ر م �بنتي، يحدث 

أك  نه يéذب عيون �لن�صاء � ن م������ �بني لأ Bل�

ب�صبب �صغر �صنه. 

نني  أذك������ر هذه �لوقائ������ �ل�صî�صي������ة لأ �

أة  �أرغب يف �أن �أعّزR فكرة �إمكانية كتابة �ملر�

أبل و�أعم≤ مما قد يقوم به  للطفل بدرج������ة �

أكاد  �أي رج������ل يف �لعامل، يف �لوق������ت �لذي ل�

أذك������ر فيه رج������ًل و�حد�ً تق������دم من Rوجتي  �

و��صتاأذنه������ا كي ي¶فر بقبلة من  �بنتي �أو من 

عد�د �لهائلة من  �أخيها مقارنة ب������كل تلك �لأ

لو�ن  عمار و�ملو�ق و�لأ �لن�صوة �ملîتلفات �لأ

ديان.  و�للغات و�لأ

أم������ام جو�ب و�حد كن������ت �أردد لنف�صي:  و�

بوية  �لرجل �لذي يتهرب م������ن م�صوؤوليته �لأ

أّل تنتابه  بعد منت�صف �لليل، لي�صعب عليه �
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Bه �صدفة يف حافلة  اه طفل ر� أبوية  م�صاعر �

نقل ما، �أو يف حانوت ما. 

طفال،  �إذ�ً، هذ� �لرجل �إذ� كان كاتباً للأ

أة يف  هل �صيبل������ �ملبل �ل������ذي حتققه �مل������ر�

�لتعبري ع������ن عامل �لطف������ل، ويف �عتقادي �أن 

موم������ة ذ�تها هي مل�صة ناعم������ة قادمة من  �لأ

بوة هي كلمة  ب�صتان �لطفولة، يف حني �أن �لأ

�صونة و�لرعون������ة �أك مما تت�ص  حتتمل �

 .zمومة لها كلمة }�لأ

م تذكرنا  من جهة �أخرى، فاإن �صî�صية �لأ

ب�صنو�ت �لطفولة �أك مما تذكرنا �صî�صية 

ب، فاإذ� ن¶رنا �إ¤ �أمهاتنا، تذكرنا ملم  �لأ

�لطفولة وفي�ش بر�ءتها، وف�صول �صنو�تها. 

لذلك ف������اإن �أول ما يوج������ه للرجل �لعاق 

أ�صهر يف  باأمه: تذّك������ر باأنها حملتك ت�صع������ة �

بطنها، و�أرVصعتك حليباً من ثديها. 

Ãعن������ى تذّكر �صن������و�ت طفولت������ك فيها، 

الدة �لتي تركتها  ولتن�ش تلك �لب�صمات �

أي�صاً.  على بدنك، وعلى نف�صك �

�إذ� ن¶رن������ا �إ¤ غالبي������ة �لكتاب������ات �لتي 

ى ملم �ملوع¶ة،  كتبها �لرجل للطفل، �ص

أدبية،  و�إن بدت مغلّفة باأغلفة فنية، وتقنيات �

ن�صعر باأن �لكاتب مل يتîل�ش من م�صاعره باأنه 

كب������ري، ويريد �أن ي�صدي ن�صح������اً، �أو موع¶ة 

حيان، نر�ه يتعامل  لطفل �صغري، ويف بع�ش �لأ

ياأخذه على قدر عقله  أنه  م �لطفل كما لو �

أو  � ، كم������ن مي�صك بيد طفل ويع������ به �ل�صار

كما ميكننا �لقول: �إنه ي�صحك على �لطفل، 

وي�صتهز به بطريقة غري مبا�رشة. 

ومعلوم �أن �لطفل لي�ش من �لي�رش �ل�صحك 

عليه مهم������ا كان �صغري�ً، وهو عندما يرVصى 

عن ت�رشفات معينة، يرVصى عنها برVصى تام، 

وبذكاء �أي�صاء، �أعني �لذكاء �لفطري للطفل، 

وه������و لي�ش غبياً باأي مقيا�������ش من �ملقايي�ش، 

نه ميتل������ك عقًل قابًل   وهو لي�������ش جمنوناً لأ

للنمو و�لتطور و�لنفتاì. ولعلي �أذكر مقولة 

حد �لفل�صفة عّر فيها �لطفل قائًل باأن  لأ

مر هو فيل�صو �صغري.  �لطفل يف حقيقة �لأ

وكم������ا يف وقائ �لتعام������ل �ليومي، ميكن 

للطف������ل �أن ي�صع������ر باأن �ل������ذي يتحدث معه  

يكذب عليه، فل ي�صدقه، وليث≤ به، ويبقى 

م�رش�ً على موقفه، فاإن������ه كذلك يف �لق�صة 

�لتي يقروؤها، ي�صعر باأن هذه �لق�صة ت�صتهز 

Ãدركاته، لذلك ليكمل قر�ءتها، ولي�صّدق 

أ له مرة �أخرى.  كاتبها، ويتحا�صى �أن يقر�

ثم������ة فكرة ميك������ن �لعمل عليه������ا لتنمية 

خ�صلة �لوفاء لدى �لطفل، ورو�يتها له ب�صيء 

من �حلذر كقولنا: 

جل�صت �÷دة جناة جو�ر حفيدتها منار 

حت������ى تروي له������ا ق�صة جدي������دة ريثما تعود 

أمه������ا �لتي  �أخذت �أختها �ل�صغرية بر�ءة �إ¤  �

�مل�صتو�صف من �أجل تلقيحها.
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قالت له������ا: �ليوم يا حفيدت������ي �ل�صغرية 

�أروي لك ق�صة �ل¶بية 

قال������ت من������ار: ق�ص�صك كله������ا جميلة يا 

أتعر على هذه �ل¶بية.  أريد �أن � جدتي، �

قالت �÷������دة: كان هنا �صياد ي�صطاد 

ودية و�÷ب������ال، وذ�ت مرة  �لغزلن م������ن �لأ

��صط������اد غز�ل������ة فربطها حت������ى ل تهرب، 

وي�صتطي �أن ي�صطاد غريها. 

أ�صها قائلة:  نعم يا جدتي  هزت منار ر�

قالت �÷دة:  مّر رجل  من �ملكان �لذي 

أته، �أح�صت باأنه رجل غري  فيه �ل¶بية، وملّا ر�

عادي، ن¶ر�تها �إليه جعلتها ت�صعر باأنها �أمام 

أر�صله � لنéدتها. رجل �

أبل������ �لوجه، مل  اهر �لوVصاءة، � رج������ل 

تعب������ه نحلة ومل تزر به �صقل������ة، و�صيم ق�صيم، 

أ�صف������اره وطف، ويف  ،  ويف � يف عيني������ه دع������

، ويف حليته كثاثة،  �صوته، و يف عنق������ه �صط

�أêR �أقرن، �إن �صمت فعليه �لوقار، و �إن تكلم 

أبهاهم  �صم������ا، عله �لبهاء، �أجم������ل �لنا�ش و �

م������ن بعيد، و�أجله������م و �أح�صنهم من قريب، 

حل������و �ملنط������≤، ف�صل ل تذر ول ه������ذر، كاأن 

منطقه خرR�ت ن¶م يتحدرن، ربعة، ل ياأ�ش 

من طول، ول تقتحمه عني من ق�رش، غ�صن 

بني غ�صنني، fi�ص������ود fiفود، ل عاب�ش ول 

. مفند

عندئذ نادت باأعل������ى �صوتها وهي تن¶ر 

�إليه بده�صة: يا�صيدي.. �لنéدة.

�صم �لرجل �صوته������ا ودنا منها فاأردفت 

�ل¶بي������ة: يا �صي������دي، لقد ��صط������اد ين ذ� 

�ل�صياد وربطني هنا. 

وقف �لرجل بéو�رها يلقي ن¶رة �إليها، 

لأ  ثم �إ¤ �ل�صياد، فقالت �ل¶بية و�لدمو 

عينيه������ا: ��صتيق¶ت باكر�ً ي������ا �صيدي، وكنت 

أ�صتط �أن �أرVص �صغاري، تركتها  جائع������ة، مل �

������ت باحثة عن طعام  خل������ف ذ� �÷بل وج

حتى �أعود و�أرVصعها. 

ث������م بلع������ت ريقه������ا �÷������ا و��صتاأنفت: 

لقد وجدت طعاماً يا �صي������دي، تناولته على 

عéل و�صلكت طري≤ �لعودة ر�ك�صة، و�صوت 

�صغاري ل يف������ارق �صمعي، وهن������ا يا �صيدي 

������ت بهذ� �ل�صياد �ل������ذي ن�صب  فîاً  فوج

و��صطادين.

كل هذ� يا بنتي  و�لرجل ي�صتم �إ¤ هذه 

�ل¶بي������ة �لتي ��صتاأنف������ت حديثها وهي تن¶ر 

أ�صاألك يا �صي������دي �أن ت�صف  �إلي������ه متو�صل������ة: �

  وتطل������ب من هذ� �ل�صياد �أن يفك �أ�رشي 

حت������ى �أذهب �إ¤ �صغاري �لتي تت�صور جوعاً 

، و�أعاهد  بانت¶اري، �أرVصعها حت������ى ت�صب

باأنن������ي �صاأع������ود �إ¤ م������كاين هذ� ب������ني يدي 

�ل�صياد. 

ن¶������رت من������ار �إ¤ جدتها قائل������ة: هه يا 

جدتي، هل عادت �إ¤ �صغارها؟ 

قالت �÷������دة: طلب �لرجل  من �ل�صياد 



πØ£∏سية لüسü≤بة الÉàµسية الπØ£∏سية لüسü≤بة الÉàµسية الπØ£∏سية لüسü≤بة الÉàµية ال SÉسSÉس SÉسSÉس سح�سح�

161 2010ول  2010ول  2010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

�أن يح������ل رباطها لتذهب فVÎص������ �صغارها 

أن������ه يكفل عودة  وتع������ود، وتعّهد لل�صي������اد با

�ل¶بية، ويتحّمل م�صوؤولية عدم عودتها. 

�أمام ذلك ر�ì �ل�صياد يحرر �ل¶بية �لتي 

ن¶ار  هرع������ت كال�صهم حتى تو�رت ع������ن �لأ

خلف �÷بل. 

بعد حني من �لنت¶ار تر�ءت �ل¶بية من 

خلف �÷ب������ل حتى و�صل������ت �إ¤ ذ�ت �ملكان 

�لذي كان������ت مربوطة فيه، وتق������ّدم �ل�صياد 

ها على  أر�د �أن يكاف لريبطها، لكن �لرج������ل �

وفائها بعهدها مع������ه، فطلب من �ل�صياد �أن 

يطل≤ �رش�حها ثانية. 

��صتéاب �ل�صياد لتوجيه �لرجل ب�رشور، 

فهرعت �ل¶بية وهي ت�صدو: حقا �إنك رحمة 

مهد�ة يا �صيدي، ور�حت تروي ما وق معها 

ل�صغارها. 

 ∫ÉØW C’G á°üb ‘ ∫É« G ∞«XƒJ 

لوقلن������ا باأننا ن�ص������دق �أطفالنا يف جل ما 

أنف�صنا، ولن�صدق  نقول لهم، فاإننا لن�صدق �

خرين. Bل�

�إننا ن�صطر �أحياناً �إ¤ �صيء من �لتحايل 

على �أطفالن������ا يف مو�قف م������ا حتى نتéّنب 

مر،  �ل�ص������د�م �ملبا�رش معه������م، وحقيق������ة �لأ

فلميكنن������ا �لق������ول باأنهم ليتعامل������ون معنا 

�لتعامل ذ�ته وف������≤ ذ�ت �ملن¶ور، فهو �أي�صاً 

اه ب�صيء م������ن �لتحايل  قد يقبل ه������ذ� �ل

مور، ثم ي�صعلها كرة �أخرى يف  أ �لأ حتى ته������د�

وقت �Bخر. 

�إنه وهو يقب������ل لين�صى، بل يتنا�صى حتى 

مور على خري.  تنتهي �لأ

عندما ين¶ر �بن������ك �إ¤ طائرة حتلّ≤ يف 

�ل�صماء، فيطلب منك �أن ت�صÎيها له. 

ول �لذي ينتابك، هو �إح�صا�ش  �ل�صعور �لأ

�ل�صلط������ة �لعليا  �لتي  ب  أن������ك �لأ �بن������ك با

بو�صعه������ا �أن تقدم كل �صيء ل������ه، وحتق≤ كل 

ح�صا�ش  طلبات������ه، و�إذ� �أح�������ش بغري ه������ذ� �لإ

ح�صا�ش، وهذ�  ، فاإنه قد يوجه هذ� �لإ نحو

بوة  �ملطلب ل�صî�ش �Bخر يحتل موق قدرة �لأ

ن �لطفل يحتاê �إ¤ �صعور باحلماية  لدي������ه لأ

بوية غري �ملحدودة، �إنه  بوية، وباملقدرة �لأ �لأ

}ربz �لبيت. 

أ�صÎيها  عندئذ تقول له: نعم يابني، �صو �

لك، و�أنت تدر باأنك لت�صدقه �لقول، ولكن 

نبه �لتفكري يف  نه فيك، و حتى لتîّيب 

منعرجات غري fiمودة. 

تو�فقه وتع������ده باأنك �صت�صÎي له طائرة، 

تلفة عن تلك �لطائرة �لتي يريدها،  لكنها 

وهو �أي�صاً عندذ� يدر مقدرتك �ملحدودة 

للتو على جل������ب مطالبه، فريVصى Ãا دعتك 

قدرتك عليه. 

ث������م لنفرVش �أن ه������زة �أرVصية وقعت فاإن 

�لطفل ب�ص������كل عفوي يرمي نف�صه يف ح�صن 
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أبيه حت������ى يحتمي به، و�إذ� وق حادث �صري،  �

أباه قادر على  نه ي�صعر باأن � فاإنه يفعل ذلك لأ

حمايت������ه و�أن قوته تفوق قوة �حلو�دث، وهو 

يال �إ¤  كائن خارق �لقدر�ت لذلك ياأخذه �

مر يرغب يف �أن  تلك �ملو�طن، وهو حقيقة �لأ

أبوه كذلك، ولكن �أمام �صطو �حلقيقة  يكون �

مر �لو�ق على م�ص�ش.  يرVصى بالأ

بي������ه: �أريد  لذل������ك عندم������ا يقول طفل لأ

جنمة. 

ب �أن يرف كفه، وكاأنه يقطف  ميك������ن للأ

تفاح������ة من �صéرة �لبيت قائ������ًل لبنه: هذه 

جنمة. 

أنه يرى  في�صحك �لب������ن برVصى رغ������م �

�لكف فارغة، بل يعيد �ملطلب مر�ت عديدة، 

ب بالفعل ذ�ته.  حتى يقوم �لأ

ب، يîت  �إنه حو�ر د�خلي بني �لبن و�لأ

ب  فيها �لطفل من خلل لوعيه مقدر�ت �لأ

�حلقيقية، وهو يفعل ذل������ك بذكاء �أك مما 

يفعله بغباء. 

ويف �حلروب عندم������ا ي�صم �لطفل وق 

اناً  أبيه  �نفéار، يهر �لطف������ل �إ¤ ح�صن �

باأنه ي�صتطي �أن مين عنه �ص¶ايا �لنفéار، 

وهو ي¶������ن  ويرغب �أن ي¶������ن، و�أن مي�صي 

ب  �ل¶ن حقيقة ولو مرة و�حدة  باأن قوة �لأ

هي �أعلى من قوة تر�صانات �حلروب. 

�لطفل هنا يدف������ باأبيه كي ي�صتéيب له 

ب يقدم  أبوته، و�لأ حتى ليفقد �لثقة بق������وة �

عل������ى ذلك حتى يتعر �بن������ه على �حلقيقة 

 .êب�صكل متدر

م �إ¤ �لتحايل على 
و�أحيان������اً ت�صط������ر �لأ

�بنه������ا وحتذيره كي ينام قائلة له:  قبل �أن 

طفال.  ياأتي �لكلب �لذي يع�ش �لأ

 ،Rوهي عبارة موجه������ة �إ¤ �لطفل بامتيا

غلب  يوجهه������ا �لن�ص������وة �لريفي������ات عل������ى �لأ

طفالهن حتى ينامو�، فاإذ� ن¶رنا �إ¤ �لعبارة  لأ

�صندر باأنها موجه������ة �إ¤ �لطفل، و�لطفل 

قد لي�صتقبل هذ� �لتحذير وي�صتéيب له من 

منطل≤ �لغباء، بل قد ي�صتقبله وي�صتéيب له 

ن�صان  ن �لكلب يع�ش �لإ من منطل≤ �لذكاء، لأ

�لنائ������م بي�رش �أك مما يتمكن من �ليقß، بل 

ق������د يفعل ذلك حتى يغم�������ش عينيه وليرى 

�لكل������ب يدخل �حلé������رة، وحتى تت������و¤ �أمه 

نه عن������دذ� يكون نائماً، وما  �لدفا عنه لأ

د�م هو نائم، فاإنه يف حماية �أمه �لتي لتنام 

وف������≤ مفهومه، �أمه �لتي تتو¤ مهمة حمايته 

أو كان يق¶اً.  �صو�ء �إذ� كان نائماً،  �

أم �أخ������ذ طفلها  وق������د يح������دث �أن تريد �

، لكنها  �إ¤ �لطبيب، فريتع������د �لطفل وميتن

.  فريVصى  تق������ول له: �صنذهب �إ¤ بيت جد

ومي�صي معها بي�رش. 

بو�ن   هنا طرق �أخرى قد ي�صتعني بها �لأ

يف �لتعامل م �لطفل، وهي طرق حتايل غري 
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مبا�رشة. يحدث ذلك على �صبيل �ملثال عندما 

ين�ص طفل ب�صكل متو��صل، ومن دون �صبب. 

م �إ¤ معا÷������ة هذه �لعادة 
هن������ا تلéاأ �لأ

فة ب�صكل دقي≤، وغري  بطريقة حتذيرية مو

�إقبال �بن  مبا�رشة، فتقول له: �لبارحة فقد 

جارنا �صوته؟ 

يقول �لطفل: كيف فقد �صوته يا �أمي؟ 

نه كان يبكي  تقول:  �صوته Rع������ل منه، لأ

د�ئماً، وذ�ت ليلة بك������ى كثري�ً، وعندما �أفاق 

أن������ه فقد �صوته،  من �لن������وم �صباحاً �أح�ش با

أر�د �أن يطلب من �أمه قطعة حلوى،  وعندما �

نه فقد �ل������كلم. بقي من دون  مل ي�صتط������ لأ

حلوى، وم������ن دون �أن يتن������اول �لطعام، حتى 

�إن������ه مل يعد قادر�ً على �لبكاء، فكيف يبكي يا 

م�صكني من دون �صوت. 

بعد يوم������ني �أغمي عليه و�أخذته �أمه �إ¤ 

أبيه  �لطبيب �ل������ذي حقنه، وعادت معه وم �

�إ¤ �لبيت. 

يف �صباì �ليوم �لتا خرجو� جميعاً �إ¤ 

�حلديقة يبحثون عن �ل�صوت. 

�صغ������اء وهو يرى  ي�صتغ������رق �لطفل يف �لإ

�إقبال �لذي تركه  هذه �ملر�حل �لتي مر بها 

�صوته. 

ب: �أجل يابني بحثو� عن �ل�صوت  يقول �لأ

و   اً بني �أور�ق �صéرة � تب حتى وجودوه 

يف حديقة �لبيت، كان �ل�صوت حزيناً، ويبكي 

د.  ف من �ل Ãر�رة، وهو ير

قال������ت �أمه لل�ص������وت:  مل������اذ� Rعلت من 

�إقبال، وهéرت حنéرته؟ 

ق������ال �ل�صوت:  لق������د �أRعéني ب�رش�خه 

�مل�صتمر حتى مرVصت، وهربت منه.

قال������ت:  �إذ� وعدت������ك ب������اأن �إقب������ال  لن 

يزعéك مرة �أخرى، هل �صتعود �إ¤ حنéرته، 

�إن������ه م�صكني، يé������و ولي�صتطي������ �أن يطلب 

�لطعام، يعط�ش، ولي�صتطي �أن يطلب �ملاء، 

اً حت������ى مرVش و�أخذناه �إ¤  �إنه ليطلب �صي

�لطبيب، هل تريد �أن ناأخذه �إ¤ �لطبيب كي 

يحقنه مرة �أخرى؟ 

قال �ل�صوت: �إذ� وع������دين بذلك، �صو 

�أعود �إليه.

عندئذ قال �إقبال: �أعد يا�صوتي باأنني 

، لقد  لن �أRعéك مرة �أخرى، �أرجو عد �إ

��صتقت �إليك كثري�ً. 

عندها ن������زل �ل�ص������وت من ب������ني �أور�ق 

�ل�صé������رة، وعاد �إ¤ حنé������رة �إقبال، وعادو� 

جميعاً �إ¤ �لبيت و�أقامو� حفلة بهذه �ملنا�صبة 

دعو� �إليها �أ�صدقاء �إقبال. 

م������ن يومها مل يعد �إقبال ي�رش يف �لبيت، 

������اً، يطلبه من  ول يبك������ي، وعندما يريد �صي

أم������ه ب�صوت هاد حتى ليهéره �صوته مرة  �

�أخرى. 

�إن �ملتعام������ل م �لطفل عليه �أن يلéاأ �إ¤ 

ي������ال حتى ي�صتطي �أن يتو��صل  �صيء من �
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طفال،  م �لطفل، وبالن�صبة لكاتب ق�صة �لأ

يال ب�صكل  ي������ف هذ� � فهو يحتاê �إ¤ تو

نه ميد حبًل �إ¤  بوين، لأ �إيéابي �أك من �لأ

ع������امل �لطفل من بعيد، ويفVÎ������ش �أن �لطفل 

�ص������و يتناول من������ه ر�أ�ش �حلب������ل كي يغدو 

ج�رش�ً تو��صلياً بينهما، وهنا قد يعفي �لكاتب 

بوي������ن من �لكث������ري من �مل�صق������ة بق�ص�صه  �لأ

�لهادفة.  

طف������ال عليه �أن يتمت  �إن كاتب ق�صة �لأ

بîي������ال خ�ص������ب معافى ي�صط ب������ه يف �أف≤ 

و��صع������ة �صط������ر �كت�صا م�صاح������ات �صحرية 

�لو�ق������ كما �حلال يف �لكث������ري من �لق�ص�ش 

�لتي خلدت يف ذ�كرة مكتبة �لطفل.
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.. ..تها  ..تها  ها  أأ ابابا بخبخ

�صاج�صاج�صا ج �ل ج �ل بحبحب كم �أ

حزير�ن 6
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هصهصه Vص عرVص عر طقطقطط �لركب �لركب ا مل يصا مل يصا مل يقا مل يقا مل ي ص�ص� � �لغ� �لغ فليت

ى �لرصى �لرصى �لركابى �لركابى �لركابكاب لياليا صا ما�صا ما� ا ما�صا ما�ص ص�ص� �وليت �لغ�وليت �لغ

ما لك بن �لريب

�صلم إدر �لإدر �لإ در �لصدر �لص ص�ص�

رVش ولولو �لأأ لصلص V ص يفV ص يف مقمقم أأ �

ا!صا!صا! ص�ص� � �لغ� �لغ رéرéر éصéص صيا �صيا �

اماما ل�ص لل�ص لل�صمل�صمل�ص ني �لعتيقني �لعتيقني دومدومد جناحيك جناحيك جناحيك

بكبكب.. ني حنني حنني �لرك �لرك �لر ل¶ل¶ل ¶ت¶ت

تفتفت ى تقاذنى تقاذنى تقاذ أأ �

يدنا �لبيدنا �لبيد.. نا �لببنا �لبب

مانمانما نمنم منمن ن من م قى فيكبقى فيكبقى فيك حلناً بنبن

د�نا.. مد�نا.. مد�نا.. تنتنت أأ و�

اعر�صاعر�صاعر�ً ومقاتًل ص�ص�

ته�صمه �لدنيا.. ويقتله �ل¶ما

ويî�رش يف �أعماقه

.. mألف مالك�

و�ألف حبيبm ي�صتهي ثغره �للمى

رVش..  �أقم يف �صكون �لأ

يا �صéر �لغ�صا   
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رVش �أن تتكلما غم هذي �لأ �ص

2005

❁				❁				❁
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يف �صميم �لÎ�ب.. كنت تغني

من �صميم �لÎ�ب قلت �ل�صو�رد

�÷�صوم �للد�ن.. كيف ��صتحالت

ور فيها �ملعابد؟  .. mصلو�ت�

و�ل�صبايا.. كيف  �خÎقت. بهن

�ل�صعر.. �صارت �أقد�مهن ق�صائد؟

�÷ذور �لتي �أفاقت على �ل�صوء

قدود�ً �صكر�نًة.. و�صو�عد

�أنت رقرقت فوقها لغة

�لع�رش، وفéّرت باحلياة �لهو�مد

كيف �أطلقت مهرة  �ملتنبي

يف �صماو�تنا.. بوثبة ناهد؟

نامل يهمي برفيفm من �لأ

ميلأ �لليل فتنًة وقلئد؟

يمة �لبكر كيف؟ دعني يف �

�صهر�ن، و�أمطر يف مقلتي �لفر�قد

¥µ
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 »ÑMÉ°U

رقرقر، ق �لفق �لف هقهقه قتقت ت عت ع  �صاحب �صاحب �صاحب

همهمه �حلانات مصمص ص با�ص با� با� لت�صلت�صلتلت �صو�صو

اصاصاً صي�صي� د قد قد ى �صارحتى �صارحّتى �صارى �صار

�إذ� مامرذ� مامرذ� مامر باليباب

.…Qƒس� ÖjOCGد وbاfساعر وT

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

❁
اععÑد µdGرمي ædGاععÑد µdGرمي ædGاع

πeCاàلd äاحم£احم£ا
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ب�صب�صب �ليباب �ليباب �ليبابباب �صع�صع أأ �

رقرقر ق �لفق �لف هقهقه قتقت تعتع

هلهله �حلاجات،  لولو و حو ح تطافتطافت طافوطافو

ناهمغناهمغناهمناهم جميعاً كان،  أأ �

قا عا�صقا عا�صقاً،  �إّل ر�هلتر�هلتر�هر�ه

نهنهن د�صد�صد ما �لذي يفما �لذي يفما �لذي ي�صما �لذي ي�صما �لذي ي

Rاéمل� Rاéمل� Rاé نةتنةتنة تفتف

اRغاRغاR،؟!! غلغل تفتفتت �لأأ ف تف ت �أم

با�صبا�صباً، �صع�صع ع مع م �إّل هروهروه مل يرومل يرومل ي

ناء و�لغناء و�لغناء فوريفوريفورفور باحلديث

ولصولصول ص�ص� � �لف� �لف لخلخل د تد تد حني

�بة �ل�رش�بة �ل�رّش�ب�ب ة �ل�رشرة �ل�رشر رورو د

هيو�نهيو�نه �إ

لولّول �حلانات  يف �أ

ها،قها،قها، قوقو و تو ت �شقو�شقو�ش تفي بحتتفي بحتتفي بقوتفي بقوتفي ب

بزهوة �كتمال قفزة 

�لوعول يف �ل�رّش�ب

و�صاحبي هذ�

�أخا �أن �أخونه

�إن بحت با�صمه،

أب  �إن مل �

�أخا �أن �أكونه......

❁				❁				❁
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¬∏aÉb Ò¨H ¢SGôLCG

جر�ش �لهاتف يعوي 

يف ف�صاءm من نحا�ش

mمن خ�صري mمن ترى يد بغ�صن

باR �لن�رشة يف هذ� �ليبا�ش؟!!

جر�ش �لهاتف يعوي،

أرّد  لن �

فاق  Bمنذ �أن �أقفلت �ل

و�كتّ¶ت جذ�ذ�ت �لهو�ء �ملر

و  باملز، �÷ذ�ذ�ت على بّو�بة �

�ملحّمى دون حّد

جر�ش �لهاتف يعوي،

لن �أرّد

وت، يتمادى �ل�صّ

ذّر�ت �لهو�ء

تتلّ¶ى،

mËجر�ش �للّح¶ة يعدو يف �صد

من عو�ء

لن �أرد

جر��ش، ت�صتد، تلحف �لأ

��صتعال يف �لّرنني

أرد لن �

، خذّلتني Rهرة �ل�صّ

��صتعال يف �ليدين

�صاأرد

zألو نعم �{  

يءz؟ }�أ  

zأعذروين�{  

}ملاذ�z؟!!  
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 }تدخل �للّح¶ة يف �ملوت

على كف �ل�صنني..

هة، قبل �أن نفتت �ل

خمر، وطعام، وعيون 

 تîتفي  خلف معانيها،

 �نك�صار يف �لقناين،

 وهموم �ليوم...

ها!!  ما�������أك

 مل يب≤ مايبه فاعذرين،

zدى �ملر �حلزين  �صاBوي لل�صّ

�أغل≤ �ل�ّصّماعة،

�ل�صمت �كت�صا 

وبلد مل �أكن �أعرفها،

مت أّيها �ل�صّ خذين بعيد�ً �

�إ¤ �لعزلة و�ل�صفرة خذين

مت قهر�ً، ملو�ت �ل�صّ

نفاق  لبلدm حتفر �لأ

كي يدخلنا فيها �لعدو

ل�صحارى تنبت �ل�صلو�ن

من غري �صلو

مت �مل�صمم كدت �أن �أخلد لل�صّ

مّرًة �أخرى هو �لهاتف يعوي،

�صود �صéّاد لياليه  يفرد �لأ

ومي�صي دون Vصد~  

جر�ش �لهاتف لي�صكت، 

�صعت لوحة �لكا�صف،

 ìهذي وعلة �لّرو

على �حلد �ملفغم

zألو نعم �{  

يءz؟ }�أ  

Bه يانîلة روحي �{  

ى يبة �لك �Bن ت�صتا �لبلد �

يعود �لوعل مك�صور�ً

�إ¤ �لكهف �ملعتم 

 

z..فاعذريني
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جر�ش �لهاتف كف 

عزلة

    �صمت

 mثو�ن  

       من 

. خز

❁				❁				❁

(1)
zQÉ°TƒÑdG{ ™FÉH

 zأب������  ر�ئحة }�لذرة z  يتا mبائ������  }بو�صار

�مللذوعة،

يدخ������ل  يف  �ل�ّصار  م������ن  �أعلى  مابعد  

�ل¶هر،

: ويهمز  �صوت  �لت�صéيل  �لعا

zطري  وفرق  يابو�صار{

،êأخر�

������وت   �أرج������وه  �أن  يîف�������ش  ذ�  �ل�صّ

لكيل

يزع  من  د�همه  �رشطان  �لبنكريا�ش 

أربعةm  وثمانني، � .. mعلى  قارعة

وت  ومي�صي. ي�صد  ÷ام  �ل�صّ

هرية  حر،  ذ�ت  

وت،  وRجمره، ركب  �ل�صّ

�أوقفه  قرب  �لباب، 

وجلéله،

مل  يîرê  �أحد،

قر  �لباب،

خرجت،

بوجهي  �صوت  ي�صبه  �صوت

�صب  �لعاب�ش �

 mهري�ت ،  و mيف  عيني  ك�صو  ليال

من  �صمتm  ياب�ش

�أطرق،

بعد  قليلm  قال:

}ملاذ�  مل  يîرê  �أحد  

أرتاì  قليًل    كي  �

، و�   من  

أري  هو�ء  �ل�ّصار  من   و�
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 فرقعة  �ل�صو•z؟!!

قلت  ب�صوتm  يحمل  ر�ئحة  

،ßلفقد  �لباه�

فقدm  ليرج  منه  من  يدخل  فيه،

ي  قلت:  }�نقط  �

ن  Vصéي  Bفاأنا  ليعنيني  �ل 

 �ل�ّصاعات  �ملهموRة،

أ�صمعه،  ل�

 مل  يîرê  من  �صمعي بعد 

، mمودعة  ì�نو 

أّمي،  � 

، mì�لنو  ً�Îص�  Îمل  ت 

، لت  حتنو  فوق  �لق

وحتدو 

ي   �صمت  ر�ئحة  �لنعنا  �ل
ّ
حتى

ت�صاعد  من  تربته،

فابت�صمت  بحنانm  ليعرفه  

حز�ن     �إّل  قدي�صو  �لأ

فاأنا 

أ�صم  ل�

ليعنيني  ماتهمزه 

zن �أنت  �لأ

�أطرق، 

جر  ح�صاناً  لي�ش  ير�ه 

�إّل  نحن،

�لهمزة  تîذله،

غادر  ينف�ش  ر�ئحة  �لذرة 

�مللذوعة  عن  ذّر�ت  هو�ء  �ل�ّصار

غاب  ور�ء  �لّنا�صية  �لي�رشى....

❁				❁				❁

º«ª°T

3
�لّد��رشه طفلني  كّنا  كا÷د�ء  

تدفعنا  �لّرياì  نحو  �لختباء  

من  هديرها

فننحني  ور�ء  �صéرة  �لكينا،

نناو�ش  �لهروب
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، أّننا  نîا نّدعي  با

ندف  �لغيوم  خارê  �ملدى،

ل�صحكنا

mصهيل  قرية�

تطفو  على  بياVش  لوRها

mووردتا  بر�ءة

و..�صلما  مغادره

 mوقامتان  تفتحان  كوتي  جورّية

... �لعا�رشه على  تîوم  

 فéاءًة

ريف، هم  �

غيمة  �صديدة  �ل�ّصو�د

ها �صو� �أطلقت  

فانكم�صت

�صكت  Ãنكبي،

ثم  �صيء  ي�صبه  �لثغاء

يف  �حلليب،

فéاًة

على  فمي  فر��صة

من  فمها،

و

غادرت

ري،

�لّرياì  لتلحقها،

و

حال  بيننا  �لهو�ء  و�بتناء

أّن  هذ�  �لكون  لي�ش  مثلما �

نريد،

.............................

عر�ش  بنت  بنتها، �أم�ش  كان  

هي  �مل�صادفات،

مل  �أكن  �أعلم  ماور�ء  ذلك 

، �ل�صو�

�أطلقت  نحوي  �بت�صامًة،

ريف  يرتدي على  �صفاهها  �

تفت  �لّربي  خل�صًة،

�صّتون  دورًة



πeπeπ Éà∏Éà∏Éà∏ÉÉà∏ÉÉأأ ∏äà ل∏äà ل É q£fiÉ£fiÉ
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و

حاملا  �صهدتها

عدوت

mاه  قبلة ّ با

mفر��صة

�لعا�رشه يف 

  

❁				❁				❁ 
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�لغرفة  جاهزة  منذ  �صنني  �ن�صلîت، 

و�لبارح������ة  �حتفل������ت  �صّي������دة  �لبي������ت  

بتبديل  

�ل�رّش�صف  بالبّطانّيات  �ل�صتوّية،

هذي  �لغرفة  منذ  �نهارت  كتل  

 ìيف  �لّرو

، mأن�ش تنام  بل  �

يف ن�صيت  كيف  يقيم  �ل�صّ

�أحياناً  �أدخلها،

دد، �أ

�أ�صب  Vصيفاً،

  mت�صحك  من  ولدنة

جاوRت  �ل�ّصبعني 

فتطوي  وحدتها  وتنام

و على  عتبات  �لوح�صة  و�

ون  كما Vصيا  يéي مل  يعد  �لأ

كانو�،

ّية �لغرباء  عن  �ملدن  �لف�صّ

حني  يéيء �لليل  

�لبع�ش  يروì  �إ¤  �لفندق،

ر�صفة  ثّمة  من  لتطرده  �لأ

ل≤  نهار�ً،  �لتعبى  من  �أقد�م  �

كّنا  قبل  �إذ�  مامر  نهار�ن 

ومل  يقبل  Vصيف  

ولد: ي�صاألني  �لأ

        }نهار�ن؟!!

 zً�كثري           
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ن  ي�صّبون، Bحفاد  �ل �لأ

و�أوغل  بني  �حلر 

، وذ�  �÷ر

أ�صاأل  هذي  �لغرفة  عن و�

وحدتها، 

ت�صحك، 

تîل  عنها ثوب  ترقبها،

يف  �لقادم  ت�صتلقي  كال�صّ

يف،  تاأخذ  �صكل  �ل�صّ

وترقد،

تهم�ش:

       }�أطف  هذ�  �لّنور

.zأبعد  عّني  ذ�  �لّطيف        و�

❁				❁				❁

êPƒ

 �أنت  �ملتور•،

 mر  عتمة  وعدî

لموت  �لرغبة  يوغل  يف  

�Bن  بر�Rخها  تتف�صخ  

ق قبل  دخول  �ل

ق ومي�ش  �ل

 Rأنت  �ملتو�

 êRبني  �ل�ّصم   �لّطا

و�لّر�أ�ش  �ملح�صو  باأفكارm  خمت..

ون،  تر  �لّنا�ش  �ملعت

وبرRت  �لطرقات،

ى  لة  ك أ�ص وقامت  �

فان�صد  �لطوق

من  �ألفm  ماRلت  رهني  �ل�صفرة 

وّية، طر�قات  �لف تلك  �ملدهونة بالإ

حكام  �ملطلقة   �لعرجاء، و�لأ

أبو�ب  �لرحم  �ملرجوة  تغل≤  �

أنباء  �لطل≤ ك  خ عن  � حني  يéي

،؟!! mماذ�  تتن¶ر  من  �صّو�ن

بو�ب، �أغلقت  ب�صريتك. �لب�رش، �لأ
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نو�فذ  �لعليا،

وطردت �لعقل،

ورحت  تطو  ملء  �رش� 

�لبوؤ�ش  �لّنابي..

ى  لماتm ك تنده يف  

ر�كمت  تفورها:

!!.z≥ف }�رشقو�  �لأ

الهوام�ش:

بي�س، وُتوؤكل، ولها باعة  البو�ض��ار: ُذَرٌة �ضف��راء حُتَم�ُس بطريقة خا�ضة، فتبدو منفجرة من الداخل، مغلف��ة بباطنها الأ  -1

ينادون عليها.

ما بي�ضري اأكرث ما �ضار طري وفرقع يا بو�ضار    -2

اأغنية خفيفة ا�ضتهرت يف �ضورية ولبنان، ورمبا خارجهما يف �ضبعينيات القرن الع�ضرين.

)الدا�ضر(: لفظة �ضعبية يف �ضورية تعني الذي لي�س له َمن يرعاه.  -3
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إخر يف �لرجو �إ¤ �ملنزل.  إخر يف �لرجو  اعاعات. تاأ اى وق خطو�ته على �لدرê منذ �صاى وق خطو�ته على �لدرê منذ �صا ى وق خطو�ته على �لدرê منذ �صصى وق خطو�ته على �لدرê منذ �صص صتل�صتل�

ارê. يرن �لهارê. يرن �لهاتف.  ا افذة �ملغلقة ينهمر �ملطر يف � افذة �ملغلقة ينهمر �ملطر يف � ان¶ر من �لنان¶ر من �لنا أ ا �ل�صتا �ل�صتارة و� أRي �

ا Rجا Rجاجة عطر يف هذ� �÷و  تهيتصتهيتصتهيت صين ��صين �� ادقادقائه. هل �أعلمه �أ دقصدقص ص�ص� ي�صاأل عنه �أحد �أ

ات �لعات �لعابقة بر�ئحة �حلب، وترك�ش  اوقاوقا �صتعيد �لأ تهيت عطري لصتهيت عطري لصتهيت عطري لأ صف. ��صف. �� ف. ��صف. ��ص ص�ص� ا�لعا�لعا

قر�و�ت صقر�و�ت صقر�و�ت  صء �ل�صمر�و�ت منهن، و�ل�صء �ل�صمر�و�ت منهن، و�ل� اد �لن�صاد �لن�صا اطياطيا طيصطيص ص ميتن عن ��ص ميتن عن �� لذ� لذ� ل ات. ملات. ملا ا�لذكريا�لذكريا

ش. لب�ش. لب�ش معطفه �لكحلي  انيقانيقاً أ ا يز�ل جذ�با يز�ل جذ�باً و� لت منهن و�لنحيلت؟ هو لت منهن و�لنحيلت؟ هو ل ا�ل�صمينا�ل�صمينا

اليهاليها. ا �ل�صبب يف �لذها �ل�صبب يف �لذهاب �إ انانا أ � أل�صت � .êرو �÷ديد قبل �

.…Qƒس� ÖjOCGض وUاb
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أن������ه ن�صيه������ا. يح�صب  نن������ت �

إ������ل �إ������ل �إ¤ م�صامعي  ������ل �ص������ل �ص ص لن ي�ص لن ي� النب������النب������اأ �أن �

دري �صي¶ل ينبوعاصدري �صي¶ل ينبوعاصدري �صي¶ل ينبوعاً يفي�ش  صن �صن � و�أ

باحلب كل تعاويذ �ل�صحر ل تبعده 

عنها.

��ني يعود، ���ني يعود، ���ني يعود،  �جعل������ه يعÎ ح����جعل������ه يعÎ ح��� ا�صا�صاأ

ع������رة عالقة بثيابه صع������رة عالقة بثيابه صع������رة عالقة بثيابه  صبح������ث عن �صبح������ث عن � ا�صا�صاأ

خرى. أة �لأ ≤ رص≤ رص≤ ر�ئحة �ملر� ص�صتن�ص�صتن� أ و�

ت يف  ت يف صاع������ر ع ت يف صاع������ر ع اع������ر ع صتهاجمن������ي م�صتهاجمن������ي م�

أ�صتطي������ �أن تذك������ر كل  حيات������ي.. �

يل. صيل. صيل.  صلتفا�صلتفا� � أ�صتعي������د  و� قال������ه  م������ا 

شج�شج�ش ه������و ل يفهم  ت�ص������اورين �لهو�

تعل يف نف�صي. ينتابني صتعل يف نف�صي. ينتابني صتعل يف نف�صي. ينتابني  صمل�صمل� �لله������ب �

فى صفى صفى  صب فهل ت�صب فهل ت� ب فهل ت�صب فهل ت�ص صلغ�صلغ� عور باملهانة وصعور باملهانة وصعور باملهانة و� ص�ص�

د � �  روحي �ملمزقة؟ �أكتوي بنار �

ان صان صان  صح�صح� يان������ة. ي¶������ن �أين م�صتغرقة يف �أ و�

شجل�شجل�ش أق������ف. �أ شجل�شجل�ش عل������ى �ملقعد و� �لن������وم �أ

ا¤ متى �صا¤ متى �صاأحتمل  الة. �صالة. �صالة. �إ صل�صل� ي يف صي يف صي يف � صم�صم� أ و�أقف. �

إب؟ �إب؟ �إنه مل يعد يهتم بي منذ وقت طويل.  �لعذ�

إوفي������اء لزوجاتهم؟ �إوفي������اء لزوجاتهم؟ �إنهم  أ مت������ى كان �لرجال �

ارة. ل ميكن لهم صارة. ل ميكن لهم صارة. ل ميكن لهم  ص ون�ص ون� قل جمالً يلحقون �لأ

باب وجمونه. �صباب وجمونه. �صباب وجمونه. �أل  صل�صل� éوصéوصéو� ويÎكو� لهو � صن ين�صن ين� أ �

اعري صاعري صاعري  صب م�صب م� ب م�صب م�ص VصVص أ�صتطي �أن �أكون هادئ������ة و�أ �

�لهوجاء؟ يتهاوى حبنا فماذ� �أفعل؟ هزمتني 

أ�صت�صلم؟ خيانته فهل �

خبار �أن  لل�صت مغفلة بلهاء، ول ميكن للل�صت مغفلة بلهاء، ول ميكن للأ

ر حل¶ات  تتو�رى. كل �صي ي�صب معروفا. 

قا�صي������ة. بد� لطيفاً قب������ل خروجه بد� ودود�ً 

ته؟  أ�صاfiه على خطي . ه������ل � كع�صفور ودي

ة؟  �إنه كبقي������ة �لرجال من منه������م بل خطي

؟ ل  أ�صام م������ن ي�صيء �إ أفع������ل؟ هل � ماذ� �

أ�صتقبله  أ�صيطر على نف�صي ل بد �أن � ب������د �أن �

 .Ëبكل �ل�صغ������ف �لقد Ëب������كل �حلب �لق������د

مر �لتافه. لي�صت هذه  �صنتغل������ب على هذ� �لأ

�أول مرة نتغلب فيها على �لعقبات �ل�صغرية. 

أ�صم  أة. و� �صيحت�صنن������ي وين�ص������ى تلك �مل������ر�

أدنو  ة. � Vصحكاته �ل�صافية، وننعم بحياة هان

أر�ه  من �لناف������ذة. �أمد ب�������رشي �إ¤ �ل�صار �



N```````ر Bاالh »```````g

181 ول  2010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

ف وتغت�صل  �صéار تر يباً، و�أرى �لأ خالياً وك

أبتعد عن �لناف������ذة رÃا رحل هربا  باملط������ر �

أة تلّفهما �صحابة  مني. �أت�صوره م������ تلك �ملر�

م������ن �لعطر. تع�صف بي �لغ������رية. يحي بي 

�لله������ب من كل جان������ب. كان ملكا. �إنه ملك 

أة  مذن������ب Vصال و�أ�صب������ �صيطان������اً. �إين �مر�

دوع������ة. �صتÎ خيانت������ه جرحاً غائر�ً يف 

نف�صي. ملاذ� ل ياأتي بزجاجة �لعطر دون �أن 

Rو�ê؟ يحت بالن�صيان  �أطلبها كما يلي≤ ب������الأ

أنه مل يكت�ص������ف �نتهاء �لعطر  حين������ا، ويزعم �

حينا �Bخر.

ق  �أ�صغ������ي �إ¤ �ص������وت �لرع������د و�أرى �ل

ب�صار يîطر ببا �إين �صاأجد له  يîط������ف �لأ

أة  ع������ذر� وتنتهي �مل�صكلة. ل������ن �أت�رش كامر�

جاهل������ة حمقاء تعميها �لغرية �صاأكون عاقلة. 

أبادله حرفاً و�حد�ً،  ل لن �أكون �صاذجة. لن �

فهذ� يéعله يطم ب������ي وي�صتمر يف Vصلله. 

حز�ن. �إنه يكرهني ولن �أ�صف  تلحقن������ي �لأ

مت وجوده. هو لي�������ش جدير�ً بي.  عن������ه. �ص

ة فاح�صة �صاأتîلى عنه �أل  �ق������Î�ين به خطي

يكفي هذ� �لعذ�ب؟

أرف������ �ل�صماعة يتناهى �إ  يرن �لهاتف �

�صوت يقول:

أن������ا �لطبيب �ملناوب وع������لR êوجك  � 

�لعéوR قد �نتهى.

نوق: ��صاأله ب�صوت 

 هل �أجيء �إ¤ �مل�صت�صفى؟

ين �لطبيب �أن �صي������ارة �صتنقله �إ¤  ������îي

�لبيت بعد �أن جعلو� رجله �ملك�صورة يف قالب 

من �÷�������ش. �أغل≤ �لهات������ف يطغى �ل�صكون 

أ�صتغرق يف تفكريي. ح¶ك عاثر يا  �لرهيب. �

رVش  Rوجي �حلبيب ل بد �أنك �صقطت على �لأ

�ملبتلة م�صكني �أنت مل �أكن و�ثقة من خيانتك. 

ّحة. �أكان من �ل�رشوري  �إنك تعاين �ألماً م

أ�صته������ي �لعط������ر. يé������يء �ل�ص������وق �إليك  �أن �

ألي�ش هذ�  م�صتعًل. نحن نعي�ش حياة ر�ئعة. �

هو �لفرì؟ تغم������رين بهéة خفية ماذ� �أريد؟ 

ى باحل������ب. �صاألب�ش ثوبي �÷يد  أيام������ي ملأ �

ل�صتقباله. ��صتقت �إ¤ �بت�صامته �لعذبة. هل 

ن �إ¤ كلم �لطبيب؟ هل كان مياRحني  �أطم

حني ق������ال �إن Rوجي عéوR؟ �إنه لي�ش م�صّناً، 

ولي�ش كهًل. �إنه قدي�ش طاهر. �إنه ويّف حقاً، 

أة �أخ������رى. �صاأتزين من �أجله  ول وجود لمر�

أR�ل م�صغوف������ة به. �أعي�ش معه  أن������ا ما� ن. و� Bل�

عمر�ً جميًل، وح������ني ي�صافر ل يفارق طيفه 

. تزوجنا بعد حب عا�صف كهذه �لليلة  خيا

�ملéنونة.

رج������ل عط������و عا�ص������≤. �إنه يت������اأمل لكن 

�حلß حالفن������ي، فقد �أعلمن������ي �لطبيب �أن 

رجًل و�حدة قد ك�رشت. �صاأعد له طبقا من 

�حللوى �للذيذة.

أ�صم������ �ص������وت �÷ر�ش ي������رن. ها قد  و�
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أفت �لباب يطل جاري يف �لطاب≤  جاوؤو� به. �

عل������ى، و�بت�صامة خفيفة تعلو وجهه ويقول  �لأ

:

هذ� هو كلبنا تر�صله Rوجتي لك.  

ليف و�أم�ص بيدي فروه  �أحمل �لكلب �لأ

أتوجه بال�صكر للرج������ل، وهو يغادر  �لناع������م �

عتبة �لبيت. يîف توتري.

أت�ص������ل بامل�صت�صفى  أ�ص������ار �إ¤ �لهاتف و� �

أكت�ص������ف �أن هنا خطاأ،  أ�صاأل عن Rوجي � و�

و�أن �مل�صاب �صî�ش �Bخر. هذ� خ طيب.

من يف عروقي ولكن  يزول قلقي ي�رشي �لأ

أين ذه������ب؟ تاأكدت  خيانت������ه هو ي�صتلقي  �

ن يف ح�صن تلك �لفاجرة. Bل�

�أVص������ّم �لكل������ب �÷مي������ل. �إين �أكره هذ� 

�لرجل �صاأحطم �صورته. �أبحث عنها ل �أجد 

أثر�ً. لها �

ليل������ة عا�صف������ة. مط������ر يغ�ص������ل �ملدينة، 

أي������ام ول �أحد يت�صل  و�لهات������ف مقطو منذ �

أبد�ً. �صاأتناول  � êأتزو أة وحيدة مل � بي. �إين �مر�

دو�ء مينحني �لهدوء و�لنوم. 
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مهر كما يقول: رحلة �صيد كلب، وعلى  �إذ� كان������ت �حلياة رحلة، فحياة 

نه نا  أن������ه ي�ص �أن يكون مثًل، لأ � �لرغ������م من �أن هذ� �لقول لي�ش مثًل، �إل

مثال  افته صافته صافته �إ¤ جمم �لأ VصVص �إ مهر طالباً عله كذلك، كما يحك������ي  ع������ن ق�صة 

�لعربية، فقد كان ج������ده يعمل يف �صيد �لثعالب، ليبي جلدها،  حيث يذهب 

ب صب صب  صحفاده فيك������ون دوره حمل �لطعم، وين�صحفاده فيك������ون دوره حمل �لطعم، وين� �أحد �أ اء صاء صاء �إ¤ �لك������رم م�صطحباً صم�صم�

لي �لفخ ويقول للحفيد �ملر�ف≤: �صيد  �صلي �لفخ ويقول للحفيد �ملر�ف≤: �صيد  �صلي �لفخ ويقول للحفيد �ملر�ف≤: �صيد  ّه، فيعيد �÷ّده، فيعيد �÷ّد ه، فيعيد �÷د¤ ح¶ه، فيعيد �÷د¤ حّ¶ �صيد �لي������وم �إ
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�لليل������ة ح¶ك، لذل������ك عليك تفقد 

�لفخ �صباح������اً، �إن �صاد ثعلباً، فقم 

ه بالع�صا حتى ميوت، صه بالع�صا حتى ميوت، صه بالع�صا حتى ميوت،  ص�ص� أ ��رشب ر���رشب ر���رشب ر� �ب�����ب����

ه �÷لد، من ثم ������وه �÷لد، من ثم ������ّوه �÷لد، من ثم  ������وص������وص صن ت�صن ت� أ لكن �إيا �

لîه، وبعد صلîه، وبعد صلîه، وبعد  صاعدين يف �صاعدين يف � اعدين يف �صاعدين يف �ص صحتمل������ه وت�صحتمل������ه وت�

ليحه تنزل معي  فيفه و ������ام  �إ

أما  وق لنبيعه ونتغدصوق لنبيعه ونتغدصوق لنبيعه ونتغّدى كباباً، � ص¤ �ل�ص¤ �ل� �إ

عندما 

، فيقول له جده:  مهر يكون دور 

افة � حلرمتك من �لدور،  لول 

يصيص فف������ي دور ي فف������ي دور ي فف������ي دور �إما �أن  صفح¶������ك �صفح¶������ك �

ه صه صه  ص �لثعلب قدمه ويîلّ�ش نف�ص �لثعلب قدمه ويîلّ�ش نف� رشيك�رشيك�رش

إما ل يوجد �صيد، و�إما  إما ل يوجد �صيد، و إمن �لفخ، و�إ إمن �لفخ، و

ك صك صك  صبلي�صبلي� �أن ي�صيد �لفخ كلب������اً، �أنت �إ

كبري يا بني د�ئماً يحرمك �لكباب، 

 ßأيام ح وفعًل مل يî������رق �لفخ يف �

وصوصو�أ هو حني ي�صيد �لفخ  ص�ص� مه������ر �لقاعدة، و�لأ

ا صا صا �إ¤  ص، وت�ص، وت� ش �لنح�ش �لنح�ش شنح�شنح�ش كلباً، فهذ� يعني �أ

ا������وء �لفا������وء �لفاأل عقوبة تîلي�ش �لكلب من �لفخ،  ������وء �لفص������وء �لفص ص�ص�

فهو ل ي�صل������ �صيد�ً، وح������ر�م قتله، لذلك 

مهر لتîلي�������ش �لكلب �لذي ل  مهر لتîلي�������ش �لكلب �لذي ل صط������ر  مهر لتîلي�������ش �لكلب �لذي ل صط������ر  ط������ر  صي�صي� ي�صي�ص ص�ص�

������ه مهما كان حذر�ص������ه مهما كان حذر�ص������ه مهما كان حذر�ً يف  صه ويîم�صه ويîم� ه ويîم�صه ويîم�صّ صن يع�صن يع� أ ب������د �

عملي������ة فكه من �لفخ، وعل������ى �لرغم من �أن 

أنه ماR�ل على  �إل � ام�������ش ام�������شمهر بل عقده � شمهر بل عقده �

�عتق������اده باأن �إبلي�صه كبري، وهو �حلاجز بينه 

وبني �لنéاì، فهو يéد يف نف�صه كل موؤهلت 

�مل�صوؤولية و�لنéاì، �إنه بطول مÎين وعرVش 

أربا �ملÎ، وهيب������ة �مل�صوؤولية �صارخة  ثلثة �

أيته خل������ف مكتبه ل¶ننت  ته، فل������و ر� يف هي

�أنك �أمام �أبي �لهول �لذي لبد �أن يبعث بك 

�لروعة و�لرهبة، ولك������م كان مهر يحاول �أن 

ي¶هر لطفه للمر�جعني، لكن fiاولته كلها 

تذهب عبثاً، فهيبته �أك من �أي تلّطف، وكثري�ً 
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ما كان يوؤمله تردد �ملر�جعني عن مقابلته، بل 

أ�صبوعاً يف توقي طلبه  بع�صه������م كان مي�صي �

وما �إن يعر �أن �لتوقي و�صل �إ¤ مهر حتى 

يرمي باإVصبارته، ويقول: ل �أريد هذه �لرRقة 

أنك������ر ول مقابلة  ماد�م������ت من مهر، مقابلة �

مهر. وحني رق������ي مهر �إ¤ رئي�ش ق�صم، قال 

له �أ�صدق������اوؤه: كفا تذم������ر�ً، ها قد �رشت 

ون علي رئي�ش  م�ص������وؤولً، رّد عليه������م: ت�صتك

، وRملئي �لذين  ق�صم مر�قبة ع�ص������ل �لزلو

كانو� ينقل������ون مني يف �لمتحان������ات �صارو� 

مديرين عامني �أو عميدي كليات ��صRÎقوها 

بدكتور�ة رومانية �أو قرقيزية بزوê جر�بات، 

ويب������دو �أن �لزمن رغ������ب يف �لقت�صا�ش من 

مهر على نكر�نه نعمة ما هو فيه، فعينو� له 

م�صاعد�ً يف �لق�صم، تفاءل عندما �صم � 

Bه، وتعارفا، ردد يف نف�صه: �ملرة  لكن عندما ر�

�صيد كلب م�صع������ورة، �أن تعا�رش �إبلي�ش خري 

Rحلوق و� ��صم على م�صمى،  من �أن ترى 

بينما كان مهر ي�������رشì له مباد �لعمل، كان 

�أت منها  Rحل������وق يتزحل≤ على �صعار�ت ت

Rحل������وق يقاطعه،  أر�صط������و، وكان  ع¶������ام �

أثاثه،  ليحدثه عن V������رشورة حتديث �ملكتب و�

وم������ا هي �إل �صاعة حتى جاء م�صوؤول �للو�Rم 

أثاثاً  م������ جي�ش م������ن �مل�صتîدمني يحمل������ون �

فîماً لزحلوق، وهاتفاً خا�صاً، وبد�أت قو�فل 

������ني يتقاط������رون على Rحل������وق fiملني  �ملهن

ة و�لكر�فيتات ووو،  بالورد و�ل�صبحات �ملعت

Rحل������وق لي�ش م�صاعد�ً بل  و�أدر مهر �أن 

رئي�صاً له، فقد كان �لهتمام بامل�صاعد يفوق 

ول  �لهتمام برئي�ش �ملوؤ�ص�صة، �نتهى �ليوم �لأ

Rحلوق �صدة كر�صيه، وتاأكد مهر �أن  من ت�صلم 

أ رحلته يف دمه، حاول مهر كثري�ً  �ل�صكري بد�

��صتيعاب Rحلوق لكن بل جدوى، فزحلوق ل 

اً، ول يريد، فهو يرهن وقته  يفقه بعمله �صي

أم������ور معارفه يف �لد�ئ������رة وح�صب،  لتي�صري �

فهاتفه ل ينقط ع������ن �لرنني، و�لزو�ر كلهم 

�صتاذ Rحلوق �أين؟ وهم يف  ي�صاألون: مكتب �لأ

�لغال������ب ل عمل لهم يف مكتب������ه بل يطلبون 

من������ه تي�ص������ري �أمورهم يف موؤ�ص�ص������ات �أخرى، 

وكان يطق≤ مه������ر�ً Rحلقته على كلمات كلها 

مبلط������ة بياء �لن�صبة تفل�ص������ف قد�صية �لعمل 

ونو�R �لزعام������ة يف نفو�ش �ملر�جعني، ومما 

ه  ألفا � 
ّ

ء Rحلوق يف تî������ري ّ مه������ر�ً ب éي

�مل�صددة بياء �لن�صبة �لتي يل�صقها بالكلمات 

كالت�صاق كر�ص������ه بé�صمه، فهو حتى �إذ� ذكر 

طبîة �ملقلوبة يقول مقلوباتية، لكن Rحلوق 

–للح≤ بار وماهر يف ح�صن �لتîل�ش من 

�ملر�جعني عندما يعéز عن م�صاعدتهم، فهو 
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يرVصيهم م������ن كي�صهم كما يق������ال، فيéعلهم 

يرجعون من عنده ممتنني �صاكرين و�صللهم 

معباأة بالهو�ء، وفرحتهم ل ت�رشق Ãا ك�صبو� 

من ح�صن ��صتقبال ونية �صادقة يف م�صاركتهم 

�Bلمهم، و�ل�صعي يف حتقي≤ �أحلمهم ب�صم�ش 

يوم م�رشق حتى لو ذه������ب �إ¤ تايو�ن ل�رش�ء 

�صم�������ش �صناعية لفéرهم �لقادم على �صهوة 

كلماته، ومرة ر�جعه عéوR طاعن يف �لقهر 

وك �لفقر ي�صكو �إليه ت�صمم نحله، وهو على 

يقني باأن �لت�صميم قام به جاره �مل�صنود باأنا�ش 

أه  �صيار�ته������م تقط �ل�صن������ى بفîامتها، هد�

Rحل������وق بكلمات تقطر Rلوعاً �إن�صانياً، وRجر 

بينا؟ قائًل: هوؤلء  أين �ل�ص������اي لأ �مل�صتîدم: �

اعيده������م ر�يات تاريîنا،  بركتن������ا �أ�صلنا، 

دعني يا عّم �أقبل يد �لطاهرة، يف �صقوقها 

خباأت �أجمادنا وعرق جبينك مطر م�صتقبل، 

�أل ترى �ل�صباب ي�صت�صهدون دفاعاً عنها، هم 

 Rوéيد�فعون عن عرقك يف ذر�تها. بكى �لع

أت������اأ: � يكرمك يا بني، رّد Rحلوق: و�  وتا

دمتكم،  Rعلتني، هذ� و�جبنا نحن وجدنا 

ه������ذه �لكر�فيت �لتي تت������د¤ من رقبتي هي 

و�صام خدمتكم، �لعéوR �مل�صكني مل يعر ماذ� 

أنا يا بني من حقي �لتعوي�ش فمنحلتي  يقول: �

موؤمنة يف موؤ�ص�صتك������م، و� ��صتدنت �أجرة 

 ّ ن يا �أبي ح �لطري≤ ديناً، رّد Rحلوق: �طم

رجليك ويدي������ك Ãاء ثلéي، قل  كم �أجرة 

�لطري������≤؟ خéل �لعéوR، مّد Rحلوق يده �إ¤ 

جيب������ه ��صتل خم�صني لرية و�أق�صم �أن ياأخذها 

أنبل من يف �لدنيا  أنتم � �لعé������وR، تي�رش ياعم �

نكم �صهد�ء �أحياء، ذهب �لعéوR �لذي جاء  لأ

ة �ألف لرية تعوي�ش ت�صمم منحلته،  ليقب�ش م

بîم�ص������ني لرية لك������ن �صكره لزحل������وق يوحي 

م�صني �للرية،  باأن �لعم مل يع������ر �أن يعد �

أبي  أنه تزحل≤ على درب � عنده������ا تيقن مهر �

م������وRة، و�أن �إبلي�ش �ل������ذي يزحل≤ �حلß عنه 

هو �لذي Rحل≤ Rحل������وق �إ¤ حياته ليزحلقه 

لو�ن، فقرر �أن ياأخذ �إجاRة ح  �إ¤ جهنم بالأ

لريجم �إبلي�ش لعله يتîل�ش من مطاردته، ومل 

أي������اً من رفاق مهر، فكلهم  تفت هذه �لفكرة �

 ، كانو� يو�صونه باأن يرجم������ه بع�رشة �أVصعا

وفع������ًل مل ينم مهر يف �لليل������ة �ل�صابقة لرجم 

�إبلي�ش �أم�صاها يف جم �حل�صى حتى بلغت 

أ برجمه  ������ة تاأبطها ور�ì �إ¤ �إبلي�������ش وبد� �مل

حتى �نتهى من �حل�صى ثم رماه Ãا يحمل، 

بالقد�ح������ة، و�ل�صبح������ة، و�لطاقي������ة، ومل يب≤ 

معه �إل �÷������و�ل، قرر �أن يكلم رفاقه مب�رش�ً 

�إياهم، من ثم يرميه با÷و�ل لعله �ملرة يح�ش 

ألو �صباب  ألو � على دمه، فت � لهث������اً: �
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أكلمك������م من عن������د �صيدنا �إبلي�������ش ما خليت  �

������اً �إل ورميته به، قاطع������ه على �لطر  �صي

نن������ا ذلك لقد �صار  خ������ر: مبار يامهر  Bل�

Rحلوق مدير موؤ�ص�صت������ك، Rحلقته حéارتك 

�إ¤ ف������وق، قط مه������ر �ملكامل������ة تاأمل ن�صب 

نى �أن ياأكله، لك������ن بد� له �لن�صب  �إبلي�������ش 

أن������ه وجه Rحلوق، �ت�صل  مبت�صماً ب�صماتة وكا

أنا من  ، و� � ألو �صيدي مب������ار بزحل������وق: �

Rحلقك من حتتي �إ¤ فوقي، و� حéارتي 

علي������ك �صارت ورد�ً، لكم رجمتك هنا بالورد 

، وحني عاد مهر من  يا �صيدي مبار مبار

�حل������ مدد �إجاRته، وق������رر �أن يزور �صديقه 

ية، فهنا  ر�نب �ل �لذي يقطن ريفاً من �لأ

يحّنطه  أرنب������اً، �صيéلبه و ل ب������د �أن ي�صيد �

يف R�وية مكتب������ه ليت به، ترى �أيîرê من 

أرن������ب، فكان كل  كل ه������ذه �حلياة حتى بل �

�صيده كلباً، ومل يرب������ يف حياته �إل خ�صارة 

�لفر�ش، و�ص������ل �إ¤ �صديق������ه م�صاء، حدثه 

أمل تقل  برغبته �لعارمة ب�صيد �أرنب، قال له: �

عور ي�صي������د بالطلقة �لو�حدة �أرنبني،  �إن �لأ

أرنباً �أعور، طل������ب مر�فقته،  أري������د � يا �أخي �

فاأبى. حم������ل �لبندقية و�مل�صباì �لذي يثبت 

رنب، وو�صاي������ا �صديقه بالطرق  ب�صوئ������ه �لأ

ر�نب، وباحلذر من �لقÎ�ب  �ملثلى ل�صيد �لأ

من �ملحمية، فمر�قبها �أجنبي وما �إن ي�صم 

�صوت �لر�صا�ش قريباً منه حتى يطري بنف�صه 

�إ¤ �ل�صياد، وهو رجل مهم تاب لكويف عنان 

مبا�رشة، م�صى مهر ون¶ره ير�قب حركة �أرنب، 

وكان يحدث نف�صه: لو ��صطدت مرة و�حدة 

غري �لكلب رÃا لتغريت كل حياتي، �أجفله 

كي�ش طرّيه �له������و�ء كاد �أن يطل≤ �لنار عليه، 

لكن������ه تذكر و�صية �صديق������ه عليك بالتمهل، 

ف لهذ�  خطر له م������اذ� لو �صاد كلب������اً، �ر

اطر وق������ال: �لعمى! معقول! ل �أميز بني  �

رنب، طيب ه������ذه بندقية ولي�صت  �لكلب و�لأ

أم������ر �ل�صيد بي������دي! تعّوذ من  فî������اً حتى و�

أرنباً �صاأل نف�صه:  �إبلي�������ش، وتاب �ل�صري ومل ير �

أكلهم �إبلي�������ش �أم Rحلقهم Rحلوق عن  يعن������ي �

طريق������ي، مل يقن مهر ب������ل غامر يف �لتوغل 

أين تقوده، وفéاأة ر�أى  يف منطقة ل يع������ر �

ما ي�رش �ص������ّوب �مل�صباì ثبته تو�رى �ل�صيد 

ور�ء حé������ر �صوب �لبندقية، و�أطل≤ �لنار فر 

ر  ، رك�ش �إليه بîفة  �ل�صي������د قليًل و�صق

وك������م �صّب ح¶ه �لعمى، ه������ذه بومة ما هذ� 

�لفاأل بومة! لكنه قال لنف�صه: و� هذه فاأل، 

لي�ش �ل�صي������د �لوفري بل �لق�صاء على �إبلي�ش 

أرنباً، بلى �إنه  بéلل قدره، وما لبث �أن ر�أى �

ري يهّل،  أ � �أرنب قال لنف�صه: ما قلت لك بد�
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�إذ�ً قت������ل �لبومة بد�ية نهاي������ة �إبلي�ش، �صوب 

رنب �أطل≤ �لن������ار، �أ�صابه، لكن يبدو  نحو �لأ

رنب  �صابة مل تكن قاتل������ة، فقد تاب �لأ �أن �لإ

أر�د �أن يثني عليه، لكن فاجاأه �صيء  رك�صه، �

: بليز بليز،  أن������ه �لقرد مل مييزه جيد�ً ي�رش كا

ألث ل  �صتاذ �أخري�ً، وهو � قال لنف�صه: طل �لأ

 ì�ل�ص������ني، �صّوب نحوه، ور� ßيعر �أن يلف

يطل������≤ �لنار عليه، ومل يرف ي������ده عن �لزناد 

 ،ً�Îîزن، وذه������ب نحوه متبîحت������ى �أفر �مل

�أخ������ري�ً �رشفت يا بليز �لكل������ب، وما �إن و�صل 

�إلي������ه وتاأمله حتت �مل�صب������اì حتى تيقن من 

ة  أنه �إن�صان �أفريق������ي، معقول خرê �إ بهي �

�إن�صان! لكن قطعت تفكريه جلبة قوية، �صاأل 

نف�ص������ه: ترى �أطلع������ت  قبيلته، لكن عندما 

ر�أى �ل�صيار�ت �لفîم������ة و�ل�رشطة و�صديقه 

أمل ت�صطد  Bه يا مهر � يلط������م على وجهه نادباً: �

أك �إبلي�صك، �صار  �إل Rمل������ة عنان، يا � ما �

أبال�صة. بحاجة جمل�ش �أمن �

¥µ
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......................... πÑ÷G …دوH س©رT ‘ Üƒسل� C’G áسيUƒسü
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................ áيHر¨dG á Gد G áŸƒع ájا¡f ‘ قيdG äا¡LGƒe

.................. Îµdوfيá وàdG Ωƒ¡Øe©لي عن H©د E’G äا©eا÷G

................................................ GدH E’G áيLƒdƒµسي�

.....................................áيHن عرƒي©H áيHر©dG áaقاãdG

.............................. πÑقàس�ŸGو ö�ا G ÚH لي©àdG Qسا�e

.....áي©يÑ£dG Ωƒل©dG ‘ Gقرàس�’Gو êاàæàس� d »Øل�سØdG ≈æ©ŸG

........ ‘ƒسüdGو »Øل�سØdG … eرdG ضüسüقdG ‘ GدH E’Gو ¥GöT E’G

............................ áëلe áيæWو IQوö� .. jöûàdG Iوحد

.......................OرH نH QساûH ساعرûdG iدd ≈م©dGو ájقرÑ©dG

a ÚHرäQƒØµfG وdGقاgرI... تÑق≈ ûeOس≤..........................

µمdG ¥öûdG ‘ áقدمي................................ Gا وãe C’G

ليƒŸG π�س≈  .O

ÎسT C’G رميµdG دÑع .O

á O. عÑد dG¡اU …Oسا

OGحد jاa .O

ل ü©eسΩƒ حممد 

و�سي Wاgر ح�سن

jا�ØdG ö¡د

æb Pا©e

»L ¬©لb ìاàØdG دÑع

»Øس�ƒيdG Öيæe πFاg

I عÑد µdGرمي bم

»bGر÷G j ©dG دÑع

ترLمá: حممد dGدfيا



πÑ πÑس∏T ‘ Üƒسعر بدh ا πÑس∏T ‘ Üƒسعر بدh ا ∏T ‘ Üƒسعر بدh ا SسSس ية االسية االسية االأ UƒسUƒس UƒسUƒس üNسüNس

ول  1902010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

Vش حلياته، ن يتعرVش حلياته، ن يتعرVش حلياته،  ديب من دون �أ شر�شر�ش على �أدب �لأ من �ملفيد �أن يتكلم �لد�

إ�صل������وب تنتمي �إ�صل������وب تنتمي �إ¤ علم 
ديب م������ن جهة، ثمديب م������ن جهة، ثم �إن در��صة �لأ ������ة �ص������ة �ص������ة �إذ� رحل �لأ صوخا�صوخا�

إ وتتéه �إ وتتéه �إليه من  شلن�شلن�ش ة. تنطل≤ من ية. تنطل≤ من ّية. تنطل≤ من � يصيصّ ص�ص� ��صات ن��صات ن �صلوبي������ات �ملعا�رش، وهي در� �لأ

جهة �أخرى.

اصاصاً من �ملدر�صة  صي�صي� أ عر بدوي صعر بدوي صعر بدوي �÷بل �أن ننطل������≤ � صوعلين������ا يف كلمن������ا على �صوعلين������ا يف كلمن������ا على �

إارة �إارة �إ¤  ارة �صارة �ص ص�ص� كلصكلصكًل، م �لإ ص و�ص و� موناصموناصموناً صاعر م�صاعر م� اعر م�صاعر م�ص صل�صل� � عرصعرصعر صليها �صليها � إلتي ينتمي �إلتي ينتمي �إ �لكل�صيكي������ة �

.…Qƒس� »©eاL Pاàس�CGو åاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

Üƒسل� C’G áسيÜƒسل� C’G áسيÜƒسل� C’G áي UƒسUƒس UƒسUƒس ü

πÑ÷G …دوH س©رπÑ÷G …دوH س©رπÑ÷G …دوH ر© T ‘سT ‘س

❁
ليƒŸG π�س≈  .O≈س�ƒŸG πلي  .O
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�أن �ل�صاع������ر �لعربي يف �لع�رش �حلديث يعب 

من �ملد�ر�ش �لو�ف������دة رومان�صية وكل�صيكية 

ورمزية وو�قعية و�رشيالية دفعًة و�حدة، وهو 

ل يتîلى عن تر�ثه �ل�صعري �ملعبود من جهة 

ربته من جهة �أخرى، مما   و

ي�صّكل خ�صو�صية �صوته �ل�صعري، ولكّننا 

أو تلك لغلبة  ن�صّنف������ه Vصمن هذه �ملدر�ص������ة �

طابعها عل������ى �صعره، فب������دوي �÷بل �صاعر 

�لقي������م و�مللحمية من جه������ة، و�صاعر �لعمود 

�لر��صخ يف جذور �لÎ�ث من جهة �أخرى.

و�إذ� وVصعن������ا �صعر ب������دوي �÷بل Vصمن 

أبد�ً �أن  �ملدر�صة �لكل�صيكية فه������ذ� ل يعني �

�صعره ل يفي�������ش �أحياناً ويتé������اوR �حلدود 

�ملر�صومة له������ذه �ملدر�ص������ة، فال�صعر�ء Vصمن 

�ملدر�صة �لو�ح������دة يت�صابهون ويîتلفون وهم 

ى �لتي تنت¶م هذه  ينطلقون من �ملباد �لك

�صو�صيات  �÷ماعة، ولكنهم يتمايزون يف �

مر غريباً، فال�صعر�ء  �صاليب ولي�ش هذ� �لأ و�لأ

�لرومان�صيون �لفرن�صيون جماعة fiاف¶ة �إ¤ 

ألفريد  حّد ما، ومنها �صاتوبريان ولمارتني و�

دي فين������ي، وجماع������ة ثائرة، ومنه������ا فكتور 

ألفريد دي مو�صي������ه وجورê �صاند،  هوغ������و و�

�صلوب  ومن هنا علينا �أن نتبني خ�صو�صية �لأ

أ�صهمت  يف �صعر بدوي �÷بل و�لعو�مل �لتي �

يف حيويته و�نت�صاره ومنها:

�أولً: غ������ز�رة �مل������اء يف �صع������ره وطلوته 

�صونة  و�صل�صت������ه وبعده عن �÷ف������ا و�

و�لوع������ورة �لت������ي �ت�صف بها بع�������ش �ل�صعر 

حياء، وهذ� يعود  �لكل�صيك������ي يف مدر�صة �لإ

من وجه������ة ن¶ري �إ¤ ثلث������ة عو�مل رفدت 

ّة  هذ� �ل�صعر Ãاء �حلياة، ومنها �لطبيعة �ل

�لتي عا�������ش يف �أح�صانها، وخا�صًة حني كان 

يافعاً، فهو من طبيعة جبلية غّناء قريبة من 

�لبح������ر وتقلّبات �ملنا ب������ني �صيف وخريف 

وربي و�صتاء، ولك������ن هذ� �لعامل وحده غري 

بد�عية لو مل  ق������ادر على خل������≤ �ملناخ������ات �لإ

، وه������و �لثقافة �ل�صوفية  mير�فق������ه عامل ثان

�لت������ي تربى عليها تربي������ًة و�Vصحة يف �أ�رشته 

أي�صاً للتéربة �حلقيقية  ته، ورÃ������ا كان � وبي

�لت������ي عا�صها، وهي �لعام������ل �لثالث، دور يف 

قبل �أي  هذه �حليوي������ة و�حلياة، و�ل�صع������ر 

ربة. �صيء �Bخر 

�لكل�صيكي  �ل�ص������وت  م�صاح������ة  ثاني������اً: 

يف �صع������ر بدوي �÷ب������ل �صا�صعة، فهو ميتّد 

م������ن �لغنائي������ة �إ¤ �لغناء، وم������ن �لذ�تية �إ¤ 

�صارة �إ¤ �لرمز و�لرمزية،  �ملوVصوعية، ومن �لإ
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فاإذ� كانت �لغلبة يف ق�صائده للطاب �لغنائية 

�لت������ي عر بها �ل�صع������ر �لعربي منذ �لقدم، 

أو  فاإن بع�ش ق�صائده ن¶مت بق�صد �لغناء، �

هي �صاحلة له، كما هي �حلال يف ق�صيدته 

 z5 �أو }ل حتّبيني �ش   zدوين }�أغنية �ل

خرية: ، ومن �لأ وهي مو�ّص

IÉàa Éj        AÉ≤°ûdG »ÑM »Øa »æ«Ñ– ’

IÉ«◊G ‘     AÓÑdG ∂æY …Oô£J »æjOôWGh

√óMh       ≥Øîj …òdG Ö∏≤dG ∂Ñ∏b

√ó≤Y      π¡æj …òdG ™eódG ∂©eO

IÉàa Éj     AÉ°SDƒÑdG ™eód »Kôj øe âfCG

 ..IÉ«◊G ‘  AÉ«≤°T C’G ¿õ◊ ≈≤°ûj øe âfCG

.(491 ¢U)

وه������و ي�صبه يف ذلك ما ن¶مه �ل�صاعر�ن: 

�أحمد ر�مي و�ل�صاعر �لقروي.

وميتد �صع������ره من �ل�صع������ر �لذ�تي، وهو 

�صائد يف ديو�نه، �إ¤ حدود �ل�صعر �ملوVصوعي 

يف بع�ش �مللم������ �مللحمية �لتي جندها يف 

�صع������ره �لقومي و�لدعوة �إ¤ Vرشورة �ملو�جهة 

رV������ش يف ق�صي������دة }جلونا  و�لدف������ا عن �لأ

�لفاحت������نيz ويف بع�ش مر�ثي������ه، وهو ي�صور 

�لبط������ل �مللحمي �لنبي������ل، كما هي �حلال يف 

رثائه ل�صعد � �÷ابري، كما ميتّد �صعره من 

�صارة �لو�Vصحة �لدقيقة  حدود �ملبا�������رشة و�لإ

�إ¤ حدود �لرم������ز و�لرمزية، كما هي �حلال 

ائنةz �لتي تتéاوب  يف ق�صيدته }�لعذر�ء �

ّ على �لرغم من  فيه������ا �ملفرد�ت �لتي ت�ص������

ب�صاطته������ا وعفويتها يف �ل�صي������اق بالدللت 

�ملتز�حمة على �لد�ل من كل حدب و�صوب:

iDhô````̀dÉ````̀c kIô``̀NÉ``̀ °``̀ S É``̀¡``̀à``̀Ñ``̀Ñ``̀MCG

¿ƒ`̀æ`̀¶`̀dÉ`̀c ká``̀°``̀†``̀eÉ``̀Z ká``̀ª``̀¡``̀Ñ``̀e

π`̀ª`̀à`̀µ`̀J ⁄ ø``̀°``̀ù``̀◊Gh ká``̀fƒ``̀æ``̀›

¿ƒ```æ```÷G  ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀H  ’EG  ¬``̀à``̀æ``̀à``̀a

É`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀c ká``̀ cÉ``̀ë``̀ °``̀V ká`````̀Hhô`````̀W

¿ƒ````æ````ŸÉ````c ká```````` É````````b ká```̀Ñ```̀«```̀Ä```̀c

(366 ¢U)

ثالثاً: �صعر بدوي �÷بل ح�صاري منفت 

خر Ãحبة ملا يحتوي������ه من عنا�رش  Bعل������ى �ل

، فهو يبني  ومف������رد�ت ونزعة �إ¤ �لت�ص������و

عمار�ته �ل�صعرية على �حلّب و�ملحبة، وين¶ر 

أنه كائن �إن�صاين و�رشيك يف  خ������ر على � Bإ¤ �ل�

ن�صان  ه������ذ� �لعامل، فال¶ل������م �لو�ق عل������ى �لإ

أي�ص������اً على �ص������و�ه، و�مل�صري  �لعرب������ي و�ق �

ت يف ق�صائده  ن�صاين و�حد، ولذل������ك ك �لإ

عب������ارة }�Bمنت باحلّبz، وقد يéد �لقار يف 

ديو�نه بع�ش �لق�صائد �لتي ت�صري من خلل 
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أنه ي�صمت  �صطحها �ل¶اه������ر �إ¤ �

خر، ولكّننا �إذ� بحثنا  Bصائب �ل�Ã

يف �لبنية �لعميقة وجدنا �أن هذه 

خر  Bل�صماتة ناجمة عن �أن هذ� �ل�

ل ي�ص������ري يف ت�رشفاته و�صلوكه �إل 

و�ت �ل�صعوب  أ �لطم ب من مبد�

�ملغلوب عل������ى �أمرها و��صتعبادها 

و�إذللها، كما هي �حلال مثًل يف 

 zصمت با÷بار� ق�صيدت������ه }�إين لأ

9 بعد �أن  �لتي ن¶مها �صن������ة 

ملان يف  �صقطت باري�������ش يف يد �لأ

�حلرب �لعاملية �لثانية، وكانت تنّكل باأحر�ر 

�صورية وه������م يد�فعون عن حري������ة بلدهم، 

فقال فيها:

º¡Ø«°ùd É«fódG GhóÑ©à°SG ¤ CÓd πb

?ÉfGóÑYh kGQGôMCG ¢SÉædG º°ùb øe

¬`̀Yö`̀ü`̀j  QÉ`̀Ñ`̀÷É`̀H  â`̀ª`̀ °`̀ T C’ ÊEG

É`̀fÉ`̀«`̀¨`̀Wh kÉ`̀ª`̀∏`̀X ¬`̀≤`̀gô`̀jh m É``̀W

¬`̀à`̀ª`̀MQ ¿Gõ````̀M C’G å`̀©`̀Ñ`̀J ¬`̀∏`̀©`̀d

ÉfÉ°ùfEG ¬jOôH ‘ ¢ûMƒdG Ñ°ü«a

¬H ôÁ ’ ™Ñf ¢ùØædG ‘ ¿õ◊Gh

ÉfÉjQ  OÉ`̀Y  ’EG  ¢ùØædG  ø`̀e  mOÉ`̀°`̀U

√ôgƒL âjôY ƒd ¿ƒµdG ‘ Ò Gh

É``̀fGõ``̀MCGh iô````̀M kÉ```̀©```̀eOCG ¬```̀à```̀jCGQ

É¡–Éa ƒgR ƒµ°ûJ ¢ùjQÉH â©ª°S

ÉfGƒµ°T ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H  É`̀j äô``̀cò``̀J  Ó``g

ká∏FÉL ¿hõëŸG óé°ùŸG ‘ π« Gh

ÉfÉ«àah  kÉ`̀NÉ`̀«`̀°`̀TCG  Ú∏°üŸG  ≈∏Y

k≈¶d  Qƒ°ü≤dGh  GƒbÉaCG  Úæe B’Gh

ÉfÉ«æÑa  kÉfÉ«æH  QÉ`̀æ`̀dG  É¡H  …ƒ¡J

(83 82 ¢U)

ر�بع������اً: �حل�ّش �لقومي يف �صعره وحياته: 

لتنطل������≤ �لدر��صات �لنقدي������ة �ملعا�رشة، ول 

�صلوبي������ة منها من حي������اة �ل�صاعر  �صّيم������ا �لأ

������ا تنطل������≤ م������ن  ارب������ه �لو�قعي������ة، و�إ و

�لق������ر�ء�ت �لن�صية، وم ذل������ك ل باأ�ش هنا 

م������ن �أن نذّكر باأن لبدوي �÷بل �صلة بالثورة 

ى، وهو م������ا R�ل يافعاً، فقد  �لعربي������ة �لك������
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كان موؤمن������اً باأن �لعرب �أمة ذ�ت تاريخ حافل 

بالبطولت و�لأجماد، ول بد من �أن يعود هذ� 

�لتاري������خ �إ¤ �أ�صحابه، �أمة Vصéّت �ل�صحر�ء 

أ كان من �لرعيل  ببطولتهم، ومن هذ� �ملبد�

�لثاين بعد �ملّر��ش و�لياRجي و�صهد�ء �لثورة 

�لعربية ورجالت �لتنوير �لذين حملو� �صعلة 

م������ام، ولذلك كان  �لث������ورة و�صارو� بها �إ¤ �لأ

من �أع�ص������اء �لكتلة �لوطني������ة، وناVصل Vصد 

أر�د تق�صيم �صورية  �مل�صتعمر �لفرن�صي �لذي �

�إ¤ دويلت طائفية �صغرية، فاعتقل و�صéن 

اً يف نقده،  ونف������ي وت�رّشد م������ر�ت، وكان جري

فتعّرV������ش للغتي������ال، ومن نافل������ة �لقول �أن 

 يف �لنم�صا 
ّ
أنه ن¶م، وه������و منفي نذهب �إ¤ �

و�صوي�������رش�، عدد�ً من �لق�صائ������د �لوجد�نية 

�لتي تقÎب كثري�ً من حدود �لرومان�صية، كما 

هي �حلال –مث������ًل يف �صعر fiمود �صامي 

�لبارودي حني تعّرV������ش للنفي �إ¤ �رشنديب، 

ف������اإذ� ق�صائ������ده حنني ج������ار عا�صف �إ¤ 

بغد�د ودم�ص≤ وحلب وحم�ش و�للذقية يف 

ق�صيدة }�بتهالتz �لت������ي ن¶مها يف جنيف 

، �أو ق�صيدة }�لبلبل �لغريبz �لتي  96 �صنة 

�أهد�ها �إ¤ حفيده fiم������د، وقد ن¶مها يف 

. فيينا �صنة 963

�أما نزعته �لقومية فهي تتéلّى يف �صعره 

تلفة عن �لنزعة  و�Vصح������ة �صافية، وه������ي 

�لقومية عند �أقر�نه من �ل�صعر�ء �لذين تغنو� 

بالنزعة �لقومية ممتزجة بالنزعة �لعثمانية 

و�لفرعونية عند �أمري �ل�صعر�ء �أحمد �صوقي، 

�أو ممتزج������ة بالنزعة �ل�رشقي������ة عند �صاعر 

�لنيل حافß �إبر�هيم، ولبدوي �÷بل ق�صائد 

ماثلة يف هذ� �ملéال، وح�صبنا �أن نذكر منها 

ق�صي������دة بعنو�ن }تعالو� نع������ّد �ل�صيدz �لتي 

ألقاها يف قاعة �ملéم �لعلمي بدم�ص≤ �صنة  �

ول منها: ، وهذ� �ملقط �لأ 9

⁄É```̀©```̀ŸGh m≥```̀∏```̀L ÊÉ``̀¨``̀e …ò```````gCG

⁄É`̀M ¿É`̀æ`̀°`̀Sh â``̀fCG ΩCG Ò`` G ∂`̀d

≥`̀∏`̀L º`̀°`̀UGƒ`̀©`̀dG  ΩCG  √ò``̀g ≈``̀∏``̀H

ºZGö†dG ÚàWƒ¨dG çƒ«d …ògh

má«eCG  øe ≈∏©dG  QÉªbCG  ¢TôY Éæg

ΩOÉ¡∏dG Gƒ©dG ôª°S äõµJQG Éæg

¬LÉJ  ¥ö`̀TCG  ¿É«Ø°S  »HCG  øHG  Éæg

ΩQGƒ°üdG  ¥ÉbôdG  ¢†«ÑdG  √ó`̀jDƒ`̀J

ºgQÉL õY ¤ C’G  ¿ƒ«Hô©«dG  Éæg

º°VÉg ΩÉ°ûdG áWƒZ ‘ ¬d ¢ù«∏a

≈∏©∏d ,ÚeÉ«ŸG ¢†«ÑdG ôØædG Éæg

º```FÓ```Yh º```¡```JGô```Z ‘ ```eÓ```e
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⁄ÉX ΩÉb ¿EG  OÉ``‚ C’G  Üô©dG  Éæg

⁄ÉX ≥◊G ™Lôj hCG Éæ≤dÉH Gƒ°ûe

º¡eGôc  Ò¨d  â`̀aR  Ée  Ωƒ≤dG  øe

ºFGôµdG ÊGƒ¨dG ¢†«ÑdG º¡fÉ°ùM

â≤∏M óéŸG Ihóf ‘ GƒÑ°ùàfG GPEG

ΩQGOh  π```̀gPh  ¢`̀ù`̀«`̀b  ≈∏©∏d  º`̀¡`̀H

(534 ¢U)

أة: بدوي �÷بل  خام�صاً: �نت�صاره للم������ر�

�صاع������ر تنويري ب������كّل ما تعني������ه �لكلمة من 

أو يتناق�ش م  معنى، هو تنويري ل يîتلف �

نف�صه، فهو ل يكون تنويرّياً مرة، ويكون مرة 

�أخرى على موقف fiايد �أو معارVش للتنوير، 

فق������د ذهب �ملفّكرون �لع������رب �إ¤ �أن �لتنوير 

وهي  أة  �صع������دة كافة، ونه�صة �ملر� ي�صمل �لأ

ت�صّكل ن�ص������ف �ملéتم يف مقدمة �لقائمة، 

مام fiمد  وه������ذ� ما ذه������ب �إليه �ل�صي������خ �لإ

عبده وتلمي������ذه قا�صم �أمني يف كتابيه }حتّرر 

9 ولكّن   zأة �÷ديدة أةz 899 و}�ملر� �ملر�

بع�������ش �ل�صعر�ء حتّفß على ه������ذه �حلرية، 

أة،  كما حتّفß على �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�

أة  أنه من �ل�رشوري �أن تتعلم �ملر� فذهبو� �إ¤ �

اً من مب������اد �لقر�ءة و�لكتابة ليكون لها  �صي

عوناً على م�صاعدة �أطفالها يف �ملنزل، وكانت 

لهم مو�قف م������ن �صفورها وعملها، وباملقابل 

فاإن م������ن �صعر�ء �لعربية من ذهب �إ¤ درجة 

 ،êمل�صاو�ة يف �لتعلي������م و�لعمل و�ختيار �لزو�

كم������ا هي �حلال مثًل عند معرو �لر�صايف 

وجمي������ل �صدقي �لزه������اوي �للذين ذهبا �إ¤ 

أة ن������ّد�ً لرجل يف كّل �صيء، و�إل  �أن تكون �ملر�

فاإن �لكلم على �لنه�صة وهم و�إن�صاء خطابة 

فارغة.

أق������ّل حدة من  ب������دوي �÷ب������ل، و�إن كان �

أة،  �لر�ص������ايف و�لزهاوي يف خطاب������ه عن �ملر�

هو م������ن �ل�صعر�ء �لقلئ������ل يف �صورية �لذين 

أة، فهي يف �صعره كائن  وقف������و� �إ¤ جانب �ملر�

حو�ل  نور�ين جميل ل يéوR باأّي حال من �لأ

�أن تهم������ل، فلما ن¶م ق�صيدت������ه }�إيهm حكيم 

لفي  �لدهرz �لتي قيلت يف مهرجان �ملعري �لأ

خاطب �ل�صاعر �لعبا�صي خطاباً عاتباً عليه 

 zأة، وخا�صة يف }�للزوميات يف موقفه من �ملر�

و�أخذ عليه موقفه �ملتطر من هذ� �لكائن 

ن�صاين، فقال: �لإ

ø`̀Ä`̀j  ⁄CG  Ú`̀°`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀ŸG  Ú```̀gQ m¬````̀jEG

ìGö`````̀S ∂`````̀ah mQƒ```̀°```̀SCÉ```̀e ¥Ó``````̀WEG

É¡àæ°Uh IÉ«◊G ∂àªMôH äôØX

ìGOQ ¿ƒ``̀Ø``̀÷G á`̀°`̀ù`̀YÉ`̀f  π``̀c  ø`̀Y
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≥°†j  ⁄  ∂ÑMh  ≈ãf C’ÉH  ≥«°†JCG

ìÉ`̀£`̀Hh  mÖ°SÉÑ°S  Ú`̀H  ¢`̀û`̀Mƒ`̀dÉ`̀H

É`̀¡`̀JÉ`̀æ`̀Lh ‘ ìÉ``̀Ø``̀à``̀dG ⁄É```̀X É``̀j

ìÉ`̀Ø`̀à`̀dG  πFÉª°T ¢`̀†`̀©`̀H  â``̀bP ƒ`̀d

á``dÓ``Zh ≈`̀æ`̀ŸG ø``e Ö```̀MCG ô`̀£`̀Y

ìGô``````̀aCG ø```eh mè`````̀gh ø`̀ª`̀a ´ó`````̀H

¬```̀ dÓ```̀L π`````̀L ˆ IQƒ```̀ °```̀U »````̀g

ìGƒ`````̀d C’G ≈`̀∏`̀Y É`̀gô`̀FÉ`̀¶`̀f äõ````Y

(313 ` 312 ¢U)

أثر �لÎبية �ل�صوفية يف �صعره:  �صاد�ص������اً: �

حمد  fiمد �صليمان �لأ تربى بدوي �÷بل 

ة م�صبعة بالتعالي������م و�لروؤى �ل�صوفية  يف بي

ال�صة، ويف �أ�رشة ذ�ت در�ية بهذ� �ملéال،  �

فكان يف طفولته قارئ������اً وم�صتمعاً يعي�ش م 

، بل  �ملكزون �ل�صنéاري و�أقط������اب �لت�صّو

عا�������ش حاملاً بالقيم �لروحية �لتي �صعى �إليها 

هوؤلء، فت�صب به������ا R�د�ً و�فر�ً يف �صعره �إ¤ 

نهاية حيات������ه، ول مير �لق������ار يف ق�صيدة 

Bثار هذه �لÎبية يف  من ق�صائده، �إل وج������د �

ده  لفية �لتي  �صعره، فهي ت�صّكل �للوحة �

ف������كار، وكاأن هذه �لÎبية قابعة  باملعاين و�لأ

يف عم≤ �لق�صيدة وثقافته، وهو ل ي�صتطي 

مثلة على  روê عليه������ا و�إن �صاء ذلك، و�لأ �

ذلك كثرية ومتنّوع������ة، فغزله مثًل بعيد عن 

�÷�صدية و�ملادية �للتني جندهما يف �ل�صعر 

�لكل�صيك������ي، ففي ق�صيدته }خالقهz تقÎب 

أة من �ص������ورة �ملعبود �أو حتّل بها،  �صورة �ملر�

وهذ� مقط من مقاطعها:

É¡ëÑ°SCG  iƒ°ûædG  á©∏£∏d  äÈ`̀c

?…Ò`̀Ñ`̀µ`̀J  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀∏`̀d  ΩCG  ˆ ¿É```̀cCG

ióa Üƒ∏≤dG äÉÑM :ìhôdG á∏ØW Éj

QƒØ¨e  ˆG  óæY  ∂æ°ù◊  mÖ``̀fP

â«∏L ƒd ¢†«ÑdG äGôØ G ∂eÉKB G

Qƒ£dG  IhQP  äóæd  ≈°Sƒe  Qƒ£d

Iö``̀†``̀æ``̀e äÉ````̀fGƒ````̀ë````̀bCG É``̀¡``̀fCÉ``̀c

Qƒ£‡ ¿ÉëjôdG  ≥ÑY  mÖ°†îÃ

 ¥öûJh kÉæ«M »ØàîJ káª‚ Éj

Ò`̀µ`̀æ`̀Jh m∞`̀jô`̀©`̀ J Ú``̀fÉ``̀aCG kÉ`̀æ`̀«`̀M

â¡ÑàfGh ôéØdG ÉNCG äôég ó≤d

Qƒé¡e äÉfCG ≈∏Y ìÉÑ°üdG ¢ùª°T

¬aôYCG ø°ù◊G Gòg QƒædG øWƒe øe

ôjQÉ°S C’G  »°Sób  πFÉª°ûdG  ƒ∏M

É¡àbQR ∫ƒ∏£e ≈∏Y AÉª°ùdG »Øa

Qhô`̀›  ∂æe  mπ`̀jP  ÖMÉ°ùe  iQCG

(415`414 ¢U)

 z
ّ
ول تîتلف ق�صيدت������ه }�للهب �لقد�صي
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عن ق�صيدت������ه �ل�صابقة يف موقفه من �حلّب 

و�حلبيبة، فاحلّب عنده �صعلة �إلهية ل تنطف 

جذوته������ا يف ح������ا �لنعيم و�ل�صق������اء، فلول 

�حلب ملا كان �لنعيم، ولول �لتéاريب ملا كان 

 ، �ل�صق������اء، و�ل�صقاء يف �ملحب������ة درب �إ¤ �

و�إذ� و�ص������ل �ملرء �إ¤ ح������ال �لك�صف و�لتéلّي 

ف������اإن �لنعي������م حا�صل ل fiالة، حت������ى �إنهما 

Vصد�د  متد�خلن يف ثنائي������ة تتوحد فيها �لأ

وتتلقى:

É`̀gó`̀Ñ`̀©`̀jh √É`̀jÉ`̀Ñ`̀N »Ñ∏b Ö`̀ë`̀j

√É``̀ jÉ``̀ Ñ``̀N  ø``̀e  Ö```̀∏```̀b  CGÈ````````̀J  GPEG

¬H  ∫OCG  Ée  ≈`̀∏`̀ZCG  ìhô``̀dG  ádƒØW

√É`````̀ahCGh …ó`̀æ`̀Y ¬``̀Ø``̀æ``̀YCG Ö```̀◊Gh

¬JhòéH  É«fódG  ¿ƒd  …òdG  »Ñ∏b

√É`̀°`̀SDƒ`̀Hh  √Éª©f  Qƒ`̀æ`̀dG  øe  ≈∏MCG

¬````̀JQGô````̀Z ¬``̀«``̀a É``̀e ™`````````̀aQCGh ô````̀Z

√ÉgOCG  Ö◊G πL  Ö◊G ∫òfCGh

á≤ªæe  äÉ`̀fÉ`̀Ñ`̀d  ’EG  ø`̀°`̀ù`̀◊G  É`̀e

√É``̀æ``̀≤``̀°``̀û``̀Y É`````̀ fCG ¬````¡````dDƒ````j ø``̀µ``̀d

¬©LGƒa øe mìô``L ∞``̀dCG  √Oô``̀j  ⁄

√GOQCG  ∂æe  mº¡°ùH  Ö`̀«`̀°`̀UCG  ≈àM

(391¢``````````````````````````````````````````````````````````````````````````̀U)

 z ورÃ������ا كانت ق�صي������دة }�حل������ّب و�

لت بثقافتها  وذجاً للÎبية �ل�صوفية �لتي  �أ

نو�ر �لبهية �لتي  وتاريîه������ا وملfiها من �لأ

يت������وق �إليها �ل�صويف مقتنع������اً باملحبة نا�صد�ً 

ما فيها من روحانية عذبة مكتفياً بينابيعها 

عن ملذ�ت �لطبيع������ة ومادياتها، متطلعاً �إ¤ 

لهية م������ن دون �صو�ها من ق�صور ل  �لذ�ت �لإ

تفيد ول تغني:

»æHò©j   ÜQ  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ≈ª°SCG

√Gƒ`````````̀gCGh √É``````°``````VQCGh mAÉ`````̀LQ Ó``̀H

É¡Jƒ°ûfh  iƒµ°ûdG  á`̀dP  øe  ø``jCGh

√É`̀÷Gh ∂`̀∏`̀ŸG õ`̀Y Ú`̀Ñ`̀ë`̀ŸG óæY

É¡àæàah  º`̀gÉ`̀«`̀fO  ¢SÉ qædG  º°ù≤J

√É`̀«`̀fó`̀H iƒ``̀¡``̀j ø`̀e Oô``̀Ø``̀J ó```̀bh

¬JhòL â`̀fCG  kÉÑ∏b …ô`̀dG ¥QÉ`̀a Ée

√Gƒ``̀∏``̀H â```̀fCG kÉ``̀ qÑ``̀fi º`̀«`̀©`̀æ`̀dG ’h

mIô`̀£`̀©`̀e  mQGö``̀SCÉ``̀H  »Ñ∏b  äô``̀ª``̀Z

√É``̀Ø``̀NCG ìhô``̀∏``̀d ¬``̀µ``̀∏``̀eCG Ö```̀◊Gh

Égƒ∏L C’  √ÉjÉØN  âæëàeG  Éeh

√É`̀jÉ`̀Ø`̀N ≈`̀∏`̀Œ ¿CG  â`̀«`̀æ`̀  ’h

ÉªgöS π≤©dG ¥ƒah  ¿É≤aÉ G

ˆGh Ö``̀◊G :Üƒ`̀«`̀¨`̀∏`̀d É`̀ª`̀gÓ`̀c
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É`̀fô`̀FGö`̀S  ¬«a  â`̀Ñ`̀µ`̀°`̀ù`̀fG  ÉªgÓc

√É``̀fó``̀Ñ``̀Y É``̀æ``̀µ``̀d √É``̀fó``̀¡``̀ °``̀ T É````̀eh

(386`385 ¢U)

�صابعاً: �مللم������ �مللحمية يف �صعر بدوي 

�÷بل: ينز هذ� �ل�صاعر يف ق�صائده نزعة 

ملحمية و�Vصحة ل جندها �إل عند �ل�صعر�ء 

مة �لعربية  �لذين كانو� يبحثون عن هوّية �لأ

يف Rم������ن تك������ون فيه ه������ذه �لهوي������ة معرVصة 

أو �مل�ّش بقد�صّيته������ا، وميكننا �أن  للنته������ا �

نتلّم�ش ذلك مثًل يف �صعر �أبي �لطيب �ملتنبي 

مة  يف �لقرن �لر�ب �لهé������ري حني كانت �لأ

أة من جهة، ومطمو ب�صيادتها وقو�نينها  جمز�

من �ملو� و�ل�صعوبية و�أ�صحاب �مل�صال من 

جه������ة ثانية، ورÃا كان ع�������رش بدوي �÷بل 

قري������ب �ل�صبه من ذل������ك كلّ������ه، فال�صتعمار 

أدناه  جاثم عل������ى �أرVش �لوطن �لعرب������ي من �

�إ¤ �أق�صاه و�مل�صال �لذ�تية لبع�ش �حلكام 

 ، �ملتعاونني م �لغرب������اء و�Vصحة هنا وهنا

ولذلك كان �صع������ره تنويرياً م�صطبغاً ب�صبغة 

ملحمي������ة و�Vصحة، ورÃا كان يف هذ� �ملéال 

قريب������اً من �صاعر �لعروب������ة يف �ملهéر ر�صيد 

. �ل�صاعر �لقروي وري  �صليم �

تتéلى �مللم������ �مللحمية يف �صعر بدوي 

�÷ب������ل يف �لنزو �إ¤ �ملط������ّولت، و�إذ� كان 

�لطول �رشط������اً من �رشو• �مللحمة فاإنه لي�ش 

ن فيها �رشوطاً �أخرى  هّم، لأ أو �لأ ول � �ل�رش• �لأ

أك لزوماً و�لت�صاقاً بطبيعتها �لنوعية �لتي  �

أو �ل�صعر  تîتل������ف عن طبيعة �ل�صعر �لغنائي �

�لدر�مي، ولذل������ك عليه������ا �أن تعتني بالقيم 

لياذة مثًل  مة �لتي تنتéها، فالإ �لروحي������ة للأ

ذ�ت قيم �إغريقية خال�صة، ولذلك هب قادة 

غري������≤ للدفا عن �ل�������رش �ملكلوم �لذي  �لإ

دن�صه باري�ش بن بريام حني �ختطف هيلني، 

وم������ن هنا كان������ت �لقيم �لروحي������ة ممتزجة 

ومتد�خل������ة بالقيم �لقومية، وق������د تعرVصت 

�لقيم �لعربية �لروحي������ة و�لقومية يف ع�رش 

، وهذ� ما يتéلى يف  بدوي �÷ب������ل للنتها

مع¶م ق�صائده.

ومن �رشو• �مللحمة �أن تقوم على غ�صبة 

ملحمي������ة و�رشخة يف �لدف������ا عن �حلمى، 

وه������ذ� كثري يف �صعر بدوي �÷بل، ومن ذلك 

مث������ًل غ�صبته �مللحمية حني تعرVصت عروبة 

، وه������ذ� م������ا عرVصه يف  �لقد�������ش للنته������ا

ق�صيدته }جلونا �لفاحتنيz فقال:

Ò`̀¨`̀e É`̀¡`̀ °`̀ ù`̀ fO ¢``̀Só``̀≤``̀dG ìÉ```£```H

?ÉMÉ£ÑdG  ÉæÑFÉàc  âfÉ°U  π¡a
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iƒYO  ∞«°ùdG  óëH  â¡ÑL  πgh

?É`̀MÉ`̀bh kIô`̀LÉ`̀a Ωƒ`̀≤`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀c

â`̀fÉ`̀c ΩÉ```````̀jCG  É``¡``d  Ö``̀°``̀†``̀¨``̀f  ⁄h

ÉMÉÑà°ùe  kÉ`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th  kÉ`̀Ñ`̀¡`̀f  k≈`̀ª`̀M

Ghó```````̀Y  É```̀fÉ```̀jGö```̀S  äó`````°`````U  ’h

É``MÉ``Ø``c  É`̀æ`̀à`̀ q«`̀ª`̀M â```LÉ```g  ’h

kAÉ`̀î`̀à`̀fG É`̀æ`̀eQGƒ`̀°`̀U äõ``̀à``̀gG ’h

É``̀MGô``̀e É`̀æ`̀æ`̀aGƒ`̀°`̀U â`̀∏`̀¡`̀°`̀U ’h

kGQÉ`````̀fh kÉ`````̀eO Oƒ``̀¡``̀«``̀dÉ``̀H ¬````̀HÉ````̀‚

É`̀MÉ`̀ª`̀W ’h  AÉ````̀HEG  ’  »`̀°`̀†`̀¨`̀æ`̀a

(115 114 ¢U)

وعلى �مللحمة �أن تنه�ش من خلل بطل 

نبي������ل، كما هي �حلال عن������د هكطور و�Bخيل 

وجلéام�������ش، وكما هي �حلال �أي�صاً يف �صعر 

�ملتنبي، وه������و يبحث عن بطل نبيل مللحمته، 

وير�صم �صور�ً لRم������ة لولدته، يف مثل قوله: 

أو  � zأت������ي �لعز�ئم }على ق������در �أهل �لع������زم تا

}وقفت وما يف �ملوت �صك لو�قفz.. �إلخ، ويف 

�صعر بدوي �÷بل �صيء من هذ� �لقبيل، وقد 

كان �لزعيم �صع������د � �÷ابري �أحد هوؤلء 

بطال �لنبلء، فقد قال �ل�صاعر يف ذكرى  �لأ

وفاته:

ó``̀é``̀ŸGh  º`̀FÉ`̀¶`̀©`̀∏`̀d  ˆG  ≥```̀∏```̀N

É``̀≤``̀jô``̀a QÉ```̀¨```̀°```̀ü```̀∏```̀dh kÉ```̀≤```̀jô```̀a

âÄ°T ƒdh AÉYódG óæY »ª«YR Éj

É≤jó°üdG  º`̀«`̀Yõ`̀dG  ‘  â`̀jOÉ`̀ æ`̀ d

‘ ΩÉ``̀°``̀û``̀dG ô````̀J  ⁄CG  ƒ`̀Ø`̀¨`̀J ∞``̀«``̀c

ÉbƒæîŸG  É`̀gAGƒ`̀d  ó¡°ûJh  ´õ`̀æ`̀dG

∂`̀jOÉ`̀æ`̀J ΩBÉ``°``û``dÉ``a È``̀≤``̀dG ¥õ````̀e

 É```̀bƒ```̀eô```̀ŸG ∂````̀fÉ````̀µ````̀e »```̀µ```̀Ñ```̀Jh

(125¢U)

هذ� ف�صًل ع������ن �لبلغ������ة �لكل�صيكية 

�لت������ي ينبغي �أن تتو�ف������ر يف �مللحمة، وبدوي 

�÷بل �صاعر �لبلغ������ة �لكل�صيكية من دون 

��صتثناء.

لذلك كان هذ� �ل�صاعر ذ� عمار�ت فنية 

ة يف �ل�صعر �لعربي �حلديث، ومن هنا  �صا

كان �صعره يحتاê �إ¤ در��صات �صعرية تك�صف 

أ�صلوب������ه �لفريد، لنفي هذ�  ع������ن خ�صو�صية �

�ل�صاعر بع�ش حّقه علينا، وقد تر لنا �إرثاً 

خالد�ً فريد�ً.

املراجع

- ال�ضواهد ال�ضعرية من ديوانه، دار العودة، بريوت، ط1، 1978. 
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، للعمل  96 إول من ع������ودة �ل�صاب �إ¤ �لقاهرة  إول من ع������ودة �ل�صاب 
كان������ت �أحد�ث �لعام �لأ

فته معيد�صفته معيد�صفته معيد�ً ينه�ش فيه ببع�ش مهام  ب� ب�صات �لعربي������ة �لعالية  صات �لعربي������ة �لعالية  ب�ص ب�صات �لعربي������ة �لعالية  ات �لعربي������ة �لعالية  صيف معهد �لدر��صيف معهد �لدر��

ل يزيد على  ى من خز�نت������ه مرتباصى من خز�نت������ه مرتباصى من خز�نت������ه مرتباً fiدد�ً Vصليه، ويتقاVصليه، ويتقا ش�لتدري�������ش�لتدري�������ش �لتي توكل �إ

شما �لنا�شما �لنا�ش،  ما �لنا�صما �لنا�ص ص�ص� أ ل صل صل �إ¤ � صت ت�صت ت� ني جنيهاصني جنيهاصني جنيهاً تدعو �إ¤ �لÎقب و�لقل≤. فقد بد�أ صخم�صخم�

ا مي�شوء، وملا مي�شوء، وملا مي�ش وء، وملصوء، وملص صقليم������ي �÷مهورية �لعربي������ة �ملتحدة، �صائعات تن������ذر بال�صقليم������ي �÷مهورية �لعربي������ة �ملتحدة، �صائعات تن������ذر بال� يف �إ

قيتة تغزو ال �ملقيتة تغزو ال �ملقيتة تغزو  ال �ملصال �ملص صنف�صنف� �ل عل������ى قيام جمهوريتهم �أك من عامني. وبد�أت كلمة 

.…Qƒس� »©eاL Pاàس�CGد وbاfو ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي عل«.

❁

ò

C’G ÜاàµdG

❁
ÎسTÎسT C’G رميµdG دÑع .O’G رميµdG دÑع .O
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�أحاديثهم، وتاأخذ تتمدد يف حياتهم يوماً بعد 

يوم، لتéه�������ش، يف �لنهاية، �أمنيتهم �لوليدة 

قليم������ني �لعربيني  بتحقي������≤ �لوح������دة بني �لإ

يف �ل�صم������ال و�÷نوب، مث������ًل قائماً للوحدة 

�ل�صاملة!

 فم������ا كاد �لع������ام �لثاين، م������ن عمله يف 

مل  أ �لأ �ملعهد، ي�رش عل������ى نهايته، حتى بد�

ي�صع������ف، ووق م������ا كان �لنا�������ش يتمنون �أل 

 8 أبد�ً. ودخ������ل ذلك �ليوم  ه � ي�صمع������و� خ

96 تقوË �لتاريخ �لعربي �ملعا�رش،   9

�صى. مو�صحاً بال�صو�د و�لأ

أنه كان، قريباً من ذلك �ليوم،  يذكر �ل�صاب �

يف دم�ص≤، يف طريقه �إ¤ عمله يف �لقاهرة، 

حني قام������ت فيها م¶اهرت������ان متعارVصتان. 

وكان �ل�صاب ي������زور �صديقه �ل�صحفي رجاء 

�لنقا�ش، �لذي يزور دم�ص≤، يف �أحد �لفنادق، 

فاجتمعا يف �صال������ة �لفندق. وكانت �ملطربة 

وردة �÷ز�ئرية  �لتي غّن������ت لدولة �لوحدة 

÷اأت �إليها، فر�Bها ت�صند وجهها بكفيها وقد 

غطته �صفرة �صديدة. و�ندف يعان≤ �صديقه 

ويف �أعينهم������ا دمو �صامته. وبقيا، من بعد، 

يذكر�ن هذه �ل�صاعة، باأ�صاها كله.

كانت �لغرف������ة �لتي خ�ص�صت لل�صاب يف 

أ�صت������اذه �لدكتور �إ�صح≤  اور غرفة � �ملعهد 

مو�ص������ى �حل�صين������ي رئي�ش ق�ص������م �لدر��صات 

دبية، فر�أى من عطفه عليه وfiبته له ما  �لأ

أر�د �أن  لي�������ش ين�صاه. كان ل ينادي������ه �إليه �إذ� �

أم������ور �لق�صم، ويîتار �أن  يحدثه يف �أمرm من �

يطرق عليه �لباب، ويéّر �إليه كر�صياً �صغري�ً، 

فيقعد �إ¤ جانب������ه يعرVش عليه برناجمه يف 

تن¶يم fiاV������رش�ت �ملدعوين �إ¤ �ملعهد، من 

قط������ار �لعربية �ملîتلفة. ومل يكن يÎدد يف  �لأ

بيان م������ا ي�رّشه وما يحزنه م������ن �صريها فيه. 

وق������د يîرجان من مبنى �ملعه������د مÎ�فقني، 

فيقطعان �لطري≤ �إ¤ ميد�ن �لتحرير، وهما 

يتبادلن �حلدي������ث يف �صورة �لو�ق �لعربي، 

على نحو ما يريانه فيها ذلك �ليوم.

يف ه������ذه �لطري≤ ��صتم������ �ل�صاب �إ¤ ما 

نقل �إليه م������ن �أخباره �حلزينة. �صمعه يقول، 

يف حل¶������ة من حل¶ات �لن������دم �ل�صادق: �إنه 

روê من بيت������ه يف �لقد�ش،  مل يك������ن ينوي �

وكان بيت������اً جديد�ً بن������اه بعد �أن فقد بيته يف 

ة من  �÷انب �حلديث من �لقد�ش. ولكن ف

�ليهود }�لعربz، يتحدثون �لعربية بلهéاتها 

أبو� على �لت�صال به، يحرVصونه  �ل�صعبية، د�

عل������ى مغ������ادرة �لبي������ت، ويهددون������ه بق������رب 

و  و�صولهم �إ¤ Rوجت������ه و�بنته! فركبه �

وغ������ادر بيته، كما فعل فري≤ كبري من �لنا�ش! 
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أنهم ��صتولو� على مكتبته يف  وعلم، من بعد، �

�لقد�ش، وكانت معروفًة بنفائ�صها، ف�صموها 

ية! �إ¤ مكتبة �÷امعة �لع

ويذكر �ل�صاب هنا، وهما يف �لطري≤ �إ¤ 

ميد�ن �لتحرير، �أن �لدكتور �حل�صيني توقف 

أنفا�ص������ه �ملéهدة، وق������ال بعدها:  ي�صÎج������ �

�ص������ورة جديدة حلكاية �ملكتب������ة �لتي حدثنا 

أ�صامة بن منقذ، م������ن قبل، يف كتاب  عنه������ا �

، فقد ��صت������و¤ عليها �ل�صليبيون  �لعتبار

مان. وهي  يف �لبح������ر، بعد �أن تعهدو� له بالأ

أربعة �Bل  � أف������اد من كتبه������ا  �ملكتب������ة �لتي �

جملد بعد �أن ّ” نقلها �إليهم، موؤرخهم وليم 

�ل�صوري �لذي كان يح�صن �لعربية.

عل������ى هذ� �لنح������و، توثق������ت �ل�صلة بني 

أ�صت������اذه، فاأ�صب ي������زوره يف �لبيت  �ل�صاب و�

وي�صتم������ �إليه، وي������ر�ه يف �للح¶ات �ل�صعبة 

�لتي كانت تتîطف������ه فيها �صور �ملاVصي، يف 

عام �لنكبة.

فاأم������ا عمل �ل�صاب يف �ملعهد، ف�صار على 

. �أخذ يحاVرش �لطلبة يف موVصو  نحو مري

�لن  ر�صالت������ه �لتي نال بها درجة �ملاج�صتري 

يف �أدب �ملهاجرين �لع������رب �إ¤ �أمريكة �إ¤ 

دبي، و�ل�صعر �ملعا�رش  جانب مناه �لبحث �لأ

يف �لعر�ق. 

ت، من ناحية �أخرى، طباعة ر�صالته  و

أيها، يف �ملطبعة �لتي  يف }�لن �ملهéريz بéز�

كان������ت تتو¤ طب fiاV������رش�ت �ملعهد، وقّدم 

له������ا �لدكتور مندور تقدم������ة �لر�Vصي عنها، 

وكانت �صلته به بلغت �أي�صاً حد�ً خال فيه، 

�صتاذ  هو وRوج������ه وبناته �لثلث، Rوج������ة �لأ

�ل�صاعرة ملك عبد �لعزيز وبع�ش من عر 

م������ن �أولده، فاأ�صب بيته������م يف �لروVصة بيتاً 

ثانياً لهم، و�أ�صب������ بيت �ل�صاب �÷ديد، يف 

أ�صتاذه يف �صاعات  �لزمال������ك، بيتاً يركن �إليه �

�لتع������ب، فما يéد مانعاً م������ن �ل�صÎ�حة يف 

فر��صه، �إذ� �أعياه �لعمل.

أنه �صاأله يوماً عن عدد �ل�صاعات  ويذكر �

�صبوعية �لتي مي�صيها يف �إلقاء �ملحاVرش�ت،  �لأ

فز�دت على �لع�رشين! ومل ميلك �ل�صاب يومها 

�صفاق علي������ه، خ�صية �أن يقعده  نف�ص������ه من �لإ

�لتعب �ملت�صل، يف �ملعاهد �ملîتلفة!

�صتاذ  يام، وفاة �لأ وقد �أعلنت، يف تلك �لأ

fiم������د �صفي≤ غربال مدي������ر �ملعهد، و�صغلت 

د�رة يف معهد  مر��ص������م �لت�صيي������ رج������ال �لإ

�لدر��صات. وما يعر �ل�صاب ما �صغله عنه، 

Bه �أمني �ملعهد بعدها، وكان  فل������م يح�رشه. ور�

يعر ما كان �لرج������ل يحي به �ل�صاب من 

أ�صب������اب �لرعاية، ف�صاأله عل������ى نحوm ما يز�ل  �
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�إ¤ �لي������وم يذكره فيحزن������ه حزناً 

�صديد�ً:

أين كنت؟ � 

 ìل �إ¤ �ليوم يطر أين كان؟  �

ه������ذ� �ل�صوؤ�ل عل������ى نف�صه، وتع�رش 

جابة! ولو �أحب �أن يéم  علي������ه �لإ

�لي������وم �صاع������ات �لن������دم يف حياته 

أ�صّدها على  كانت هذه �ل�صاعة من �

نف�صه! 

غربال، يف  �صت������اذ  �لأ وخل������ف 

�لعر�قي  �ل�صيا�صي  �ملعه������د،  �إد�رة 

عبد �لرحمن �لبّز�R، فكان �ل�صاب 

أنه  أي�صاً. ويذكر � قريب������اً من نف�صه �

دع������ي �إ¤ بيته، م������ بع�ش رجال 

وكان  في������ه،  و�ملحاVرشين  �ملعه������د 

�صتاذ �صاط������ �حل�رشي  فيه������م �لأ

و�لدكت������ور عب������د �لك������رË �ليايف، 

فاأم�صو� �ل�صاعات يف تبادل �لر�أي 

������ر به �أح������و�ل �لوحدة يف  فيما 

�÷مهوري������ة �لعربية �ملتح������دة. وقد �أح�صى 

أ�صماء من  �صت������اذ �حل�رشي، تلك �لليل������ة، � �لأ

يق������ف �إ¤ جانب رج������ال �لنف�ص������ال، ممن 

كان ي�صتم������ �إ¤ �أ�صو�تهم من �إذ�عة دم�ص≤، 

فذكرهم و�حد�ً و�حد�ً! و كان بينهم من يعّده 

من �أخل�ش مريدي������ه وخا�صة تلمذته! فبل 

أبد�ً!  أ�صاه، و�ل�صاب يلح¶ه، حد�ً ل ين�صاه � �

كان �ملن������زل �ل������ذي �صكن������ه �ل�ص������اب، يف 

�لزمالك، بعد عودته �إ¤ �لقاهرة، من �أح�صن 

أني≤  ما تتاì �ل�صكنى فيه ملثله. يق يف �صار �
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طلل على  من �صو�رعه������ا، و��ص جمي������ل �لإ

. وكان 
ّ
حديق������ة جانبية م������ن حد�ئ≤ �حل������ي

ي�صتقبل من يزوره فيه، فينعمون معه بق�صاء 

�صاعات �لر�حة فيه.

وكانت Rوجة �ل�صاب وبناته �لثلث يزرن 

ن�ش عندهم. وقد نعمت  �÷ري�ن، فيéدن �لأ

�رشة بهذ� �÷������و�ر �ل�صال �صنو�ت �لبقاء  �لأ

م وبناتها يف  يف �لبي������ت، حتى �إذ� رحل������ت �لأ

أر�صلت �÷ارة �إ¤  Rيارة ق�صرية �إ¤ �صورية، �

، طعام �لغد�ء، وقالت  �ل�صاب، يف �ليوم �لتا

له ح������ني �أبدى لها �صكره وبق������اءه، يف �صاعة 

�لغد�ء، قريباً من مركز عمله:

! }�حنا ما عندنا�ش رّجالة تاكل   ��صم������

!zبّرة

كاأنها تعّد نف�صها من �أ�رشة �ل�صاب و�أهله، 

وفاء لر�بطة �÷و�ر �لقائمة!

أنه نع������م يف �لقاهرة،  وم������ا يذكر �ل�صاب �

باأن�������ش �÷و�ر كم������ا نعم به ه������ذه �ل�صنو�ت 

�لثلث �لت������ي �صغله فيها عمل������ه يف �ملعهد، 

و��صتكمال عمله يف ر�صالته �لتي يكتبها، عن 

كل �ص������يء من حول������ه! كان يرحل يف �صاعات 

�ل�صب������اì �إ¤ د�ر �لكت������ب �مل�رشية يف ميد�ن 

ل≤، فينكب على فح�ش �ملîطوطات  باب �

�ملت�صل������ة بها، و��صتîر�ê م������ا ينفعه منها، �إذ 

كان يلزم������ه �أن يéم������ �صعر �صاع������ر عبا�صي 

م������ن �صعر�ء �Bل �لبيت، ��صم������ه دعبل بن علي 

، ويدر�صه در��ص������ة نقدية عامة  ❁ ز�ع������ي �

و�÷مالية،  �صلوبية  �لأ خ�صائ�صه  ت�صتîل�ش 

وحتدد مكانته بني �صعر�ء �لع�رش �لعبا�صي. 

كانت �ل�صاعات تط������ول وهو منكب على 

������اً من حاجات  عمل������ه، يكاد ل يعي معه �صي

أف������اق يوماً  نف�ص������ه وحاجات �لبي������ت، حتى �

فوجد نف�صه مرهقاً، و�أح�ش غلياناً يف بطنه. 

ل≤، ويقف  فما كاد يقط �ل�صار �إ¤ باب �

أم������ام د�ر �لكتب، حتى غلب������ه �لغثيان، فلزم  �

�أق�صى �لر�صي������ف، ليفر ما يغلي يف بطنه. 

و�أح�������شّ �أن �لدنيا تدور به. ثم �صحا، فوجد 

أوه من ح������ول �لد�ر، وقد حملو�  بع�ش من ر�

أيديه������م �أو�ين تطف بامل������اء لي�صّبوه عل  يف �

يديه ويغ�صل به وجهه. ثم ملا �طماأنو� عادو� 

�إ¤ �أعمالهم يف fiاّلهم �لقريبة!

، من بعد،  ما م������ّر �ل�صاب يف هذ� �ل�صار

ن�صانية �÷ميلة، وذكر  �إل ذكر هذه �لوقفة �لإ

م������ن حمل �ملاء �إليه و�صب������ه على يديه. وقد 

غلبته هذه �لذكرى بعد �صنني، وهو يéتاRه، 

فوجد نف�صه يف حال �صديدة من �لتاأثر. مل يكن 

فيهم من يعرفه، ولك������ن دفعهم �إ¤ �÷ميل 

تهيوؤهم له بحكم تكوينهم، �أو بحكم �لثقافة 
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�لجتماعية �لتي ي�صتéيبون لقيمها!

أي�صاً،  فون يف د�ر �لكتب � وقد بذل له �ملو

حني كان يك������ون فيها، من رفقهم ومعونتهم، 

ومن تقديرهم لعمل������ه، ما يعود معه �لف�صل 

يف بع�ش ما �نتهى �إليه، �إ¤ ما بذلوه.

�أما �مل�صاء، فكان �ل�صاب يلزم فيه �ملعهد، 

ين¶������ر يف عمل �ليوم، ويلقى بع�ش من دعاه 

أنه  �ملعهد م������ن �ملحاVرشين �لع������رب. ويذكر �

أن�صاً  وج������د يف �صحبة �لدكتور عمر ف������رو �

دفعه �إ¤ مر�فقت������ه يف بع�ش �لزيار�ت، بعد 

روê من �ملعهد. �

أنهما R�ر�، ذ�ت يوم، �لدكتور يحيى  يذكر �

�ّصاب، يف بيته، وكان يومها ينه�ش Ãهام  �

د�رة يف �ملعهد، ولقيا هنا �لدكتورة �صهري  �لإ

�لقلماوي Rوجته. وقد �صكا �إليه ولده �ل�صغري 

نا  �أمامن������ا، �فتقاده كلب������ه �ل�صغ������ري، فاأخ

�ص������اب باأنهم عّودو� �صغريهم �أن  �لدكتور �

ه ويوؤن�صه!  ينام �لكلب معه، �إ¤ جانبه، ليدف

أثار عéب �لز�ئري������ن، ف�صغلهما �لكلم  خ �

يف مثري�ته م�صافة �لطري≤ يف �لعودة.

فغاين  �صتاذ �صعيد �لأ وكان �ملعهد دعا �لأ

ليحاV������رش يف �صاأن من �ص������وؤون �لو�ق �للغوي 

يف �ل�ص������ام. فلم������ا جاء عرV������ش عليه �ل�صاب 

�أن يت������و¤ تقدميه �إ¤ �لطلب������ة، فاأبى، ولكنه 

قبل �أن ير�فقه �أحياناً �إ¤ �لفندق �لذي نزل 

Bه، �إذ� �أقبل �للي������ل، يتناول، قبل �أن  في������ه. ور�

ينام، كاأ�صاً من �حلليب وكعكًة و�حدة ل يزيد 

اً. عليها �صي

ودعاه �ل�صاب يوماً �إ¤ بيته، وكان ي�صعى 

�أن يéمع������ه بالدكت������ور مندور، ف������رّد بلهéته 

�لقاطعة:

 عّودت نف�صي �أل �أقبل �لدعو�ت، فاإين 

أ�صتéيب ملن يدعوين.  قلّما �

ف�صاأله �ل�صاب:

 ولكن������ي �أعل������م �أنك ت������زور، يف دم�ص≤، 

أ�صتاذن������ا �ل�صيخ �لبيطار، يف بيته، م �ل�صيخ  �

علي �لطنطاوي، وقد تطول جل�صاتكم فيه!

�أجاب وهو ي�صحك: لذلك معنى �Bخر!

ّ يف دعوته، فا�صتéاب  ل
وعاد �ل�صاب فاأ

بعد جهد. و�جتم يف بيته م �لدكتور مندور 

�صاتذة �لذين كان������و� يف Rيارة  وعدد م������ن �لأ

�لقاهرة، فéرى بينهم نقا�ش طويل يف بع�ش 

�لق�صايا �لعامة. وحلß �ل�صاب، �أن �لفÎ�ق 

يف �ل������ر�أي يعود، يف �لغال������ب، �إ¤ �لختل 

فغاين، فيما  �صتاذ �لأ يف �لثقافة. فقد كان �لأ

يذهب �إلي������ه، يقف بعيد�ً مم������ا يذهب �إليه 

أيه و�لدفا عنها. �لدكتور مندور، يف بيان ر�

، وهو  وق������د �صاأله �ل�صاب، يف �ليوم �لتا

ل يîفي حذره:
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فغاين؟ أ�صتاذنا �لأ  وما ر�أيك يف �

فرد، يف كلمة و�حدة، مل يزد عليها: 

 �أمي!

اً. على �أن �ل�صاب كان  ومل يقل بعدها �صي

يق������ّدر، وهو يطرì �ل�ص������وؤ�ل موقف �لرجلني 

�صتاذ  ل �لأ خر، فاإنه ل������و �ص Bأحدهم������ا من �ل�

جاب،  أيه يف �لدكتور مندور، لأ فغاين عن ر� �لأ

على طريقته يف �لرّد:

 لعلّي �أعرفه منذ Rمن طويل!

3
أين،  �كتملت ر�صالة �ل�صاب، وكانت يف جز�

حمل �أحدهم������ا ��صم }�صع������ر �ل�صاعرz �لذي 

جمع������ه من �مل�صادر �ملîتلفة، ولكنه مل يحمل 

��ص������م }�لدي������و�نz، �إذ مل يزد �ل�صع������ر �ملحق≤ 

�ملéم������و فيه على �ألف بي������ت، مما بقي من 

�صعره، بعد �أن Vصا �لدي������و�ن. وكان �ل�صاب 

يع������ّد جمع������ه وحتقيق������ه بعيد�ً م������ن عامل 

أث������ر Ãذهب �ل�صاعر، ف�صًل على �لدر�ش  �لتا

و�لتق������وË، و�لعودة فيهما �إ¤ حقائ≤ �لع�رش 

أ�صباب �لتقدير  �لعبا�صي �لذي عا�ش فيه، من �

للعمل، يف جملته.

ففي ه������ذه �ملرحلة، وق������د �قÎب موعد 

�ملناق�ص������ة، �صدر يف ب������ريوت للدكتور fiمد 

يو�صف جنم، كتاب با�صم }ديو�ن دعبل بن علي 

ز�عيz، وو�ص������ل �إ¤ �لقاهرة. فا�صتدعى  �

�لدكتور مهدي عّلم، �مل�رش على �لر�صالة، 

�ل�ص������اب �إليه، وطلب منه �لتحق≤ من بو�عث 

، �إذ كانت �صنعة �لديو�ن،  هذ� �لفعل �ملفاج

و�حدة من عو�مل �لتقدير للعمل.

�صارة �إ¤  وحكاية هذ� �لباعث تقت�صي �لإ

موق������ف �صاب≤ نقل �ل�صاب في������ه �إ¤ �لدكتور 

مندور ما كتبه عنه جنم يف كتاب �أ�صدره م 

دب �لعربي  �لدكتور �إح�صان عبا�ش، با�صم }�لأ

Bث������ار �لد�ر�ص������نيz، ورم������اه يف كتبه �لتي  يف �

�صو ملطالب �لعي�ش،  ي�صدرها �ملعهد، }با

جل، و�إجب������ال �لقريحة،  و�ل�صع������ور بدن������ّو �لأ

مر  وتعطل �لقدرة بع������د �ملرVشz. وتف�صري �لأ

يع������ود �إ¤ موقف قدË وقفه �لدكتور مندور 

م������ن جن������م، وكان ع�صو�ً يف ÷ن������ة �ملناق�صة 

لر�صالته عن �مل�رشì. وبل������ �لدكتور جنم ما 

 zفعل �ل�صاب، فحملها ل������ه، وجم }�لديو�ن

�ل������ذي كان، فيما يبدو، على �صلة به، ون�رشه 

قبيل موعد �ملناق�صة باأيام قليلة!  

ومل يغتفرها �ل�صاب للدكتور جنم، فكتب 

يف نقد عمله �صل�صلة من �ملقالت، ن�رشت يف 

جملة جمم �للغة �لعربية يف دم�ص≤، بل من 

أثرها، �أن غاب ذلك }�لديو�نz، عن �ل�صوق،  �

غيبًة مطلقة.



N الÜÉàµ االأ

207 ول  2010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

أتي لل�صاب، بعد �أن �كتمل عمله يف  وقد �

�لر�صالة، �أن ي�صتéيب مللح¶ة �صديقه حمد 

أيامه تلك، فيîل عنه  �لكبي�صي �لذي ر�فقه �

�صهر كلها،  لبا�صه �لذي كان يرتدي������ه هذه �لأ

دون �أن يلقي بالً �إليه، و�أن ينعم بقدر و��ص 

من �لر�حة، كان يف �أم�ّش �حلاجة �إليه. 

Bن������ذ� فر�ص������ة وج������ود �أخيه  و�غتن������م �

�صال������ يف �لقاهرة، م بع�ش رجال �لثقافة 

z، فز�رو� بع�ش  قليم �ل�صما �لقادمني من }�لإ

ê �ملط������ّل على �لنيل،  �مل�ص������ارì، و�صعدو� �ل

فاأم�صو� فيه وقتاً طيباً. 

 ، �صتاذ fiمد �ملبار و�أحب �أخوه، ومعه �لأ

�صتاذ �لعقاد يف بيته، فات�صل به  �أن يزور� �لأ

�ل�صاب، وح������دد معه موعد �لزي������ارة. ولكن 

�ملوعد فات وقته وهم يف �لطري≤ �إ¤ �لبيت، 

 ،zإذ مل يكون������و� يعرفون������ه يف }م�رش �÷ديدة�

ومل يكون������و� R�روه من قبل. فلما و�صلو� �إليه، 

وجدو� �لعق������اد يف �نت¶ارهم على �لباب، �إذ 

قدر �أن يكونو� تاهو� عن �لبيت.

كان حديث �لعق������اد، تلك �لليل������ة، حلو�ً 

هم باأن  ببع�������ش �لذكري������ات. �أخ ممزوجاً 

ثاله �لن�صفي  �صدقاء �أهدو� �إليه  بع�ش �لأ

�لقائم يف �لغرفة عل������ى قاعدة خ�صبية، يوم 

أث������ار ق�صيًة تت�صل  خروجه م������ن �ل�صéن. و�

با÷ل�صة �لتي كان������ت عقدت يف جمم �للغة 

�لعربية يف �لقاهرة لدر��صة ما �قÎحه عبد 

�لعزيز فهمي من ��صتبد�ل �حلر �للتيني 

باحل������ر �لعربي يف �لكتاب������ة، على نحو ما 

. فقد عارVصه  أتاتور وق يف تركّية يف عهد �

�لعقاد ب�������رش�وة. فلما خرê من باب �ملéم 

وجد عبد �لعزيز فهمي يف �نت¶اره، فحمله 

يف �صيارته وقال يعاتبه:

 يا �أخ������ي! �أفهم �أن يعارVصني يف �لر�أي 

Rهر، ولكن������ي ل �أفهم �أن  �صي������خ من �صيو �لأ

يء معارVصته من رجلm ملحد كالعقاد!

فرّد عليه �لعقاد، يف ��صتغر�ب: 

 ومن �أخ �أين ملحد؟

، يف كلم طوي������ل، عن مذهبه يف  ود�ف������

�لتم�ص������ك Ãكان �لف������رد �ملمتاR م������ن قيادة 

ن�صاني������ة، �إذ �لتميي������ز، ب������ني  �ملéتمع������ات �لإ

فر�د و�ق������ يف �صلب �لطبيعة. فامل�صاو�ة،  �لأ

؟   �ص������ل، ل ترد، فكي������ف ترد يف �لفرو يف �لأ

أيه باملحكية �مل�رشية فقال: وختم ر�

أ�صاويك �إR�ي؟  �إنت جميل ونا وح�ش، �  

. أ�صاويك �إR�ي؟ �إنت ذكي ونا غبي، �

أي������ه �أي�صاً يف تقّوV������ش �لن¶ام  أب������دى ر� و�

�مللك������ي يف م�رش، من �لد�خ������ل، من قبل �أن 

يتحر �ل�صبا• لتقوي�ص������ه. كاأنه رمى، يف 
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�لنهاية، �إ¤ رف�ش �حلéة يف �إقامة ن¶امهم 

�لع�صكري!

وفوج �ل�صاب يوم������اً، يف مكتبه، بزيارة 

�أده������م �إ�صماعيل، �أخي �صدقي، �إذ مل يكن قد 

لقيه من قبل. فر�أى فيه �صدقي مرة �أخرى: 

مرحه ودعابات������ه. و�أح�ش، وهو ي�صتم �إليه، 

بحر�رة �لنتم������اء �إ¤ �لعروبة، وحر�صه على 

تر�ثه������ا يف ميادين �حلي������اة �ملîتلفة. و�صاأله 

ة تعلو جبينه، فرّد وهو  يومها عن كدمةm قا

ي�صحك: 

�صدقاء   �لباب �أحد �لأ
ّ
 نعم! طرق علي

يف �لليل، فنزلت عن �لفر��ش، من �÷هة �لتي 

 ، أن������زل منها، فارتطمت باحلائ تعودت �أن �

�إذ ن�صي������ت �أين كنت غ������ريت موق �ل�رشير يف 

أنام! غرفتي، قبل �أن �

كان ي������روي �لو�قع������ة وه������و ي�صحك يف 

�رتب������ا ومرì، كالطف������ل، �إذ كان يرى �أن ما 

أ�صه  طف������ال. وقرب ر� وق������ له ل يق لغري �لأ

أذنه: يومها من �ل�صاب، وهم�ش يف �

 ولكن �أرج������و �أل حتدث بهذ� �حلديث 

�أحد�ً!

❁					❁					❁

أ�صها  ت مناق�صة �لر�صال������ة يف جل�صة ر�

�لدكت������ور مهدي علم، و�صاركه فيها �لدكتور 

�صتاذ fiمد خلف �  عبد �لقادر �لق و�لأ

�أحمد، وح�رشها �لدكت������ور مندور وRوجته، 

وكان������ا لقيا �لدكتور �لق عند �لباب، ف�صكا 

ملm يف معدته، فق������ال له �لدكتور 
أ �إليهم������ا من �

مندور مد�عباً:

، يف هذه �حلال يعطفكم على   لعل �

�ملتعبني من �لب�رش!

مل يق يف �ملناق�صة م������ا ي�صتاأهل �أن يقف 

�ل�ص������اب عن������ده، فق������د جرت عل������ى نحو ما 

ري علي������ه �ملناق�صات يف �صتى �÷امعات. 

ورÃا �أعانه على ��صتé������لء �أحز�ن �ل�صاعر 

�لذي بك������ى م�صار �Bل �لبيت، وق�صى عمره 

متîفياً يف }ق������مz �أو م�رشد�ً مقهور�ً، ما كان 

�ل�صاب يح�������ش من حّدة خيبته وخيبة �لنا�ش 

مور على �ل�صعيد  Bلت �إليه �لأ من حوله فيما �

�لقومي �لعام.

ويعود �ل�صاب �لي������وم، فيذكر ما لقي يف 

م�������رش، خلل عمل������ه يف معه������د �لدر��صات، 

أ�صاتذت������ه فيه، فتفي�������ش نف�صه  من رعاي������ة �

باأجمل ما حتم������ل �لنف�ش من م�صاعر �حلب 

و�لوفاء، ممزوج������ًة، وهو يذكرهم، بقدر من 

�صف �لعمي≤ لغياب بع�صهم عن �حلياة يف  �لأ

وق������تm مبكر: fiمد من������دور، و�إ�صح≤ مو�صى 

�حل�صين������ي، ومه������دي ع������لم، وfiمد خلف 
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الهوام�س

 ❁	يعني ال�ضم الناقة الفتية.

� �أحمد، و�صاط �حل�������رشي، ورعاية من 

عر من �لعاملني فيه، ومن كان �إ¤ جانبه 

م������ن رفاق �ملرحلة وRملئه������ا: عمر �لدقاق، 

وfiمد خري فار�ش، و�صاكر �لفّحام، و�إح�صان 

�صÎ. ومن  ي �لأ ، و�ص �لن�ش، وماRن �ملبار

كان يف عونه حني �حتاê �إليه.

أ�صتاذه من������دور، فري�ه وقد  ويقف عن������د �

هاVص������ه �ملرVش، فلم يقعده ع������ن �صعود �صلم 

طويل، ليقف �إ¤ جانب تلميذه يف �أمر �أ�صابه. 

 mعمله، وي�صع������ى �إليه، ليحّذره من �رش Îوي

قريب. ويفت له بيته ويîلطه و�أ�رشته بزوجه 

اربه ليéعله �أقرب �إ¤  و�أولده. وينقل �إليه 

حقائ≤ �حلياة ويح�صن �ختيار مو�قفه منها. 

وياأمل �ل�ص������اب، فيما كتب عنه، من بعد، يف 

كتب������ه، �أن يكون قد وفاه بع�ش حقه، ب�صفته 

ناقد�ً �ص������ار يف ت�صديد �حلرك������ة �لنقدية، 

أثر�ً مل  وخل������ف يف �لنق������د �لعربي �ملعا�������رش �

نه، ناقد �Bخر. يîلفه، يف 

وقد ب������ات يتعني على �ل�ص������اب �أن ين¶ر 

يف �إنهاء عمله يف �ملعه������د، بعد �أن تلّقى من 

�ّصاب �ل������ذي �نتهت �إليه  �لدكت������ور يحيى �

د�رة يف �ملعهد، كتاب������اً يحمل هذ�  أم������ور �لإ �

�ملعن������ى، و�إن و�ص������ي بعب������ار�ت �ل�صكر وحمد 

ثر �لذي خلفه �ل�صاب فيه. �لأ

خري. وكان هذ� هو �لكتاب �لأ

¥µ
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B�صيا.  وR �ملفاج لقارة � يéد �لعامل نف�صه منذ �صنو�ت عدة يف مو�جهة �ل

ادية ي�صار يف صادية ي�صار يف صادية ي�صار يف  صقت�صقت� ة كحركة � �لو�ق �لذي يدخل بو�صاطة �لعوملة �ملعت ه������ذ�

�لوق������ت ذ�ته يف تقارب وتلق������ي �لأ و�لثقافات ويعرVش �لختل �لثقايف 

ارتني صارتني صارتني �لغربية و�ل�رشقية. صحل�صحل� ابه قيم � إدي �إدي �إ¤  دي �ودي �وؤ وللîطر ويوللîطر وي

��ري م������ن فل�صف������ة ���ري م������ن فل�صف������ة ���ري م������ن فل�صف������ة �لقانون م������ن بينهم هوبز  �ى كث����ى كث��� أ Üô```¨dG Oƒ```∏N  1:  ر�

و¤ مرحلة �حلياة  ن�صانية مرت يف تاريîها Ãرحلتني: �لأ Hobbes  �أن �لإ
�حلياة �حلياة �لطبيعية  �حلقوق يف �حلقوق يف � �ل�صيا�صية. كانت �ل�صيا�صية. كانت � �حلياة �حلياة � �لثانية مرحلة �لثانية مرحلة � �لطبيعية، و�

.…Qƒس� LÎeو Öاتc
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ترج �إ¤ �لقوة �صو�ء كانت ح�صية �أو معنوية. 

بحي������ث كان لكل �حل������≤ يف �أن يفعل ما ي�صاء 

ح�صب رغباته، لك������ن تعارVش هذه �لرغبات 

جعلت �لنا�ش يتطاحنون ويÎب�صون ببع�صهم 

�لبع�������ش �لدو�ئ������ر، فكان������و� يعي�صون يف جو 

و و�لقل������≤، وبالتا تعذر عليهم  ملوؤه �

�إرVص������اء رغباتهم يف هذه �حلي������اة �لو�قعية. 

روê من هذ�  وه������ذ� ما جعلهم يطلب������ون �

�لن������و من �حلياة �ملîيف������ة �لرهيبة طالبني 

م������ن و�لطماأنين������ة، وعرف������و� بالتéربة �أن  �لأ

من لميك������ن �أن يتحق≤ �إل �إذ� تناRل  هذ� �لأ

كل ع������ن حق������ه �ملطل≤ يف كل �ص������يء ل�صال 

قوى �لذي يéم ه������ذه �حلقوق وي�صتمد  �لأ

منها �ل�صلطة �ملطلقة. وهذ� هو من�صاأ �حلياة 

أ�صا�ش �ل�صلط������ة �ل�صيا�صية عند   �ل�صيا�صي������ة و�

هوبز. ونتيé������ة مل�صدر �ل�صلط������ة هذ�، فاإن 

�ملت�صل������ يفعل ما ي�صاء م������ن �أجل �ملحاف¶ة 

ري و�ل�رش.  عل������ى �صلطته. وهو �لذي يقرر �

�إنه يحتكر كل �صيء. ويف مقابل هذ�  حت�صل 

من يدعم  ن ن�������رش �لأ من. لأ �لرعي������ة على �لأ

�ل�صلطة. وقد ن�ص على منو�ل  هوبز  �إ¤ حد 

ما كل من  هيغ������ل ومارك�ش. فر�أى هيغل �أن 

�لفك������ر يتحق≤ ع �لتاريخ عن طري≤ �إ�صهام 

�حل�صار�ت يف تكوينه وفقا للتطور �÷د 

وعندما يتمثل �صعب من �ل�صعوب هذ� �لفكر 

ويé�صمه فاإنه ي�صب �أقو�ها وبالتا يهيمن 

 ìÎعلى �لعامل وميتلك جمي������ �حلقوق  ويق

 zل �أطروحة موؤ�ص�صة يف }فل�صفة �لتاريخéهي

ى  عندم������ا يح������دد }�ملر�ح������ل �لث������لث �لك

للتاري������خz مرحل������ة �ل�رشق ومرحل������ة �ليونان 

وروم������ا �لقدميتني ومرحلة �لغرب. فهو يرى 

ن�صانية كحرك������ة }دون عودةz، يرى  تاريخ �لإ

هيéل �أن كل مرحلة تلتقي م �صعود ح�صارة 

و�حدة، وكل من ه������ذه �حل�صار�ت �ملهيمنة 

هورها  تبدو فري������دة يف نوعها، ويف حل¶ة 

تبدو كمهيم������ن وحيد على �لعامل. وينéم عن 

ه������ذه �لفل�صفة �أن �لهيمنة على �لعامل لميكن  

ح������و�ل �أن ت�صاطر ول �أن تكون  بح������ال من �لأ

عمل م�ص������Îكا. وهي بهذ� �ملعن������ى بالن�صبة 

لهيغل �لذي يرى �أن �رتقاء �لع�رش �÷رماين 

Rمنة �÷ديدةz يف �لغرب  كبد�ية ع�������رش }�لأ

وروب������ي،  يعت مر�دفا للنهاي������ة �لنهائية  �لأ

خرى. وليوجد يف  و�حلتمية للح�صار�ت �لأ

�لتاريخ �أي عود ممكن ولميكن حتى �لتفكري 

أنه يف �لفل�صفة �لهيéيلية  لميكن  فيه. بيد �

أبد�  تطبي������≤ هذه �لنهاي������ة �ملفروVصة على  �

خرى يف  ن�صاين �لأ كل ح�صار�ت �لتاري������خ �لإ

�لع�رش �حلديث. وهنا يكمن كل تعقيد فل�صفة 

Rمنة �حلديثة  هيéل للتاريخ. و�إذ� بدت له �لأ

حية ب�صكل لمتناهي ومفتوحة ب�صكل خالد، 

خرى  فقد ت�ص������ور باملقابل �أن �حل�صار�ت �لأ

ا �أخلت  وكاأنها �نتهت �إ¤ غ������ري رجعة، وكاأ
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اوR دون عودة قد تكون بد�أت  �ملéال لقوة 

يف �لتاريخ. ولكن مل������اذ� تبدو هذه �ملرجعية  

نه يف �لو�ق هو�لذي  أ�صا�صية، لأ �إ¤ هيé������ل �

أك  و¤ وب�ص������كل تن¶يمي � يعي������د للم������رة �لأ

أ�ص�ش �حلد�ثة  خرين وبلغ������ة فل�صفية  � Bمن �ل

أو �ل�صتعمار  �لغربية. وتاري������خ �ل�صتعم������ار �

�حلدي������ث باأكمله هو �صه������ادة  لفل�صفة خلود 

�لغرب هذه: خلل ع�صور تفوق �مل�صتعمرين  

بدت دوني������ة �مل�صتعمري������ن بالن�صب������ة لهوؤلء 

�صا�صي  ك حتمية و�أكيدة. و�÷وهر �لأ ول ولأ

هو �أن هذه �لفك������رة حاف¶ت دون �صك على 

. وبهذ�  حيويتها لكثريين حتى �لوقت �حلا

�ل�صكل ف������اإن �أطروحة �للع������ودة �لتاريîي 

ج�صي  ترتب������ باأطروحة خلود �لغ������رب �ل

و�ملركزي. بي������د �أن �أحد�ث ثلثة متتالية يف 

أ�صا�صي  نهاية �لقرن �ملاVصي تقودنا �إ¤ �تهام �

طروحة: ل�صحة هذه �لأ

أ�ص�ش �حلد�ثة  ول هو �أRمة �  �حلدث �لأ

�لت������ي دخلت على �لغ������رب ب�صكل خا�ش منذ 

نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، حو� �ل�صنو�ت 

م�صني. لقد قادتنا �أRمة هذ� �لع�رش نحو  �

نقد مفهوم �ل������ذ�ت ومفه������وم �لتقدم وفكر 

�لن�صوء و�لرتق������اء للتاري������خ و�تهمت �لقيم 

�لتاأ�صي�صية للحد�ثة.

 �حل������دث �لثاين ه������و �لعومل������ة، تلك 

و¤ �قت�صادية.  �حلركة �لتي تبدو للوهلة �لأ

فالعوملة �لتي بد�أت م �ل�صتعمار وت�صارعت 

 ،8  7 ب�صكل خا�ش �نطلقاً من �ل�صنو�ت 

منذ �صقو• �لكتلة �ل�صيوعية �صاغت ت�صكيل 

جديد� للعامل ت�صعب مقارنته ب�صكل نهائي م 

�لع�صور �ل�صابقة. و�أدخلت �ملناط≤ �حليوية 

للكوك������ب يف }ن¶ام و�حدz �لو�ق �لذي يقلل 

م������ن قيم������ة �ل�صيطرة �ملطلق������ة �لتي لميكن 

دح�صها للغرب �مل�صتك على �لعامل.

3 و�حلدث �لثالث �لذي يرتب مبا�رشة 

م �لث������اين، هو �ل¶ه������ور �ملفاج و�ملده�ش 

B�صيا على �ل�صعيد  اما لعدد معني لبلد�ن �

�لقت�صادي، �نطلق������اً من �صبعينيات �لقرن 

�ملاVصي. وهذ� قوى وعزR �نتباه �لغربيني نحو 

B�صيا، ونح������و �ل�صعود �ل�رش�عي و�لتدريéي  �

�صيوية  و�لتي تتمت  بî�صو�صية  Bللبل������د�ن �ل

ح�صارية  موغلة يف �لقدم. لقد دخل �لغرب 

نقطة قريبة من مرحل������ة �لنهاية و�إن �لقوى 

تية تتمثل يف �ل�صني و�لهند و�إير�ن و�لتي   Bل�

تلك  ح�صار�ت عريقة �أ�صيلة د�مت قروناً  

طويلة و�ت�صعت حتى �صملت م�صاحات �صا�صعة 

من �لعامل هي غنية بالتقاليد  وهي عامل قائم 

لغ������اR و�ملفاجاBت �لتي  بحد ذ�ته مل������يء بالأ

لتîطر ببال �لغرب.  هذه �لبلد�ن �أ�صبحت 

ق������وى لعبة يف منطقته������ا ويف �لعامل وقادرة 

على تغي������ري وخلîلة �ملعطيات �لدولية، لبل 

�أخ������ذت تناف�ش �لعامل �لغرب������ي �لذي �أخذت 
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م������ن  ت������زد�د  اوف������ه 

�صعود  هذه �لقوى على 

�ل�صعيدي������ن �ل�صيا�ص������ي 

و�لقت�ص������ادي و�أ�صب������ 

ين¶ر �إليها كعامل تهديد 

فعلي عكر مز�ê �لغرب 

أ يتحني �لفر�ش  �لذي بد�

قليمية للنيل  �ملحلية و�لإ

منها  ف�}�لنمرz �ل�صيني 

�لذي يغوي �لغرب ويثري 

�لوق������ت  يف  حفي¶ت������ه 

اهني  ذ�ت������ه  ينمو يف �

و�قت�صادي،  دميوغر�يف 

Rد عل������ى ذل������ك  }�ت�صا 

�لتب������ادل �لتé������اري بني 

�أفريقيا  وقارتي  �ل�صني 

أم������ريكا �للتينية، وRي������ادة ح�صور �ل�صني  و�

د�خل من¶م������ة �لتéارة �لعامليةz.. وعديدون 

هم �لذين يعتقدون �أن �ل�صني �صارت تتحكم 

وذجهم  برقاب �لغربيني م������ن دون �عتماد 

ها  �ل�صيا�ص������ي كام������ل، ناهيك ع������ن �حتفا

بالو�صائل �لع�صكرية �للRمة حلماية ثروتها.. 

ا�ش بال�صني �لذي �أعده  وي¶هر �لتقرير �

�لقائم������ون على من¶م������ة �لتنمي������ة و�لتطور 

�لتابعة للأ �ملتح������دة: }�أن �ل�صني �صتحتل 

هذ� �لعام مرتبة متقدمة على �صعيد �لدول 

ك ��صتري�د� يف �لعامل كما �صتغدو قبل نهاية  �لأ

أبرR �لقت�صاديات �لدولية  �لعقد �لقادم من �

أو�صعه������ا ن�صاطا وت�صب تل������ك �مل�صتéد�ت  و�

�ملت�صارعة يف خانة تقارير م�صار }غولدمان 

م ب�صكل  �صاخ�شz �لذ�ئعة �ل�صيت �لتي 

أربعة �قت�صاديات منبثقة تابعة  مبدئي ب������ني �

�Rيل ورو�صي������ا و�لهند و�ل�صني  لكل م������ن �ل

أن�صطتها يف �لع������امل حاليا.  و�ص������ � �ملمثل������ة لأ

وي�صيف �لتقرير: }�إن تل������ك �لدولة �صت�صب≤ 

�لوليات �ملتحدة على �صعيد �إنتاê �لب�صائ 

تل������ك �ل�صناعات  �مل�صنع������ة، لتغدو ر�ئ������دة 
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أو  م�ش � خ������لل فÎة لتتéاوR �ل�صن������و�ت �

�ل�صب �لقادمة.z }�أما �لهند فتعت �لعملق 

�لقت�صادي �لث������اين يف تلك �لبقعة من �لعامل 

 ، و� يق������Îب �صنويا من 6 ولت������ز�ل ت�صهد 

مر بالن�صبة لرو�صي������ا وت�صكل على  كذل������ك �لأ

B�صيا... �أما  �ل�صعيد �لقت�صادي ج������زء�ً من �

�لدر�������ش �لث������اين �لذي يé������ب �أن نتعلمه من 

أننا بحاج������ة لنفكر ونعتمد على  �ل�صني هو �

دخ������ار لي�ش على �صعي������د �حلكومة فق  �لإ

 
z.تم �أي�صاéا �أي�صا على �صعي������د �مل و�إ

ولكن كيف ��صتطاع������ت �ل�صني �ص≤ طريقها 

لفية �لثالثة وتîطي  فاق �لأ Bبهذه �ل�رشع������ة ل

عتبة �لفقر، وعقبة �لتîلف؟!! يقول  د.�صعد 

ب�صاطة ��صت�ص������اري دو يف مقال له حتت 

 êم ولو :z!صفر� عنو�ن }�حذرو� �لتن������ني �لأ

�ل�صني �لقرن �لو�حد و�لع�رشين تغريت �لكثري 

م������ن �ل�صلوكيات تبعا للق������ول �ل�صيني }�إذ� مل 

 z!قدرو �أن تبت�صم.. فل تفت دكاناÃ يكن

هنالك رف�ش م������ن �لق������وى �لتقليدية ملوق 

�ل�صني �÷ديد، وخا�ص������ة �لوليات �ملتحدة 

�لتي �أدمنت و�صايتها عل������ى �لعامل. وهذ� ما 

تنب������ عنه �لن������ادرة �لتالية: �صف������ن �أمريكية 

قليمي������ة �ل�صينية: �أعلمها  Ãح������اذ�ة �ملياه �لإ

Vصاب������ �لت�ص������الت �ل�صين������ي بالل�صلكي 

يطل������ب }�إ¤ �ل�صفينة  يرجى �لتحول 5 

 zأنتم ب�ص������دد �ل�صطد�م بنا درجة �رشق������ا، �

مريكية  مريكي }هن������ا �ل�صفينة �لأ �أجابه �لأ

�نبيبيدينت– نطلب منكم �لتحول 5 درجة 

غرباz.  قال �ل�صيني: يرجى �لتحول لل�رشق 

Ãق������د�ر 5 درجة. فال�صط������د�م fiتم �إذ� 

مريكي ب�صلف }يبدو  ��صتمريتمz. عاجل������ه �لأ

أن������ك ل تفه������م.. �صفينتا ه������ي درة �لبحرية  �

 z!!أنتم بالتح������ول غربا مريكي������ة، ناأمركم � �لأ

أن������ت �لذي ل يفهم،  ود }� �أج������اب �ل�صيني ب

نحن ل�صنا �صفينة، بل.. منارةz... تلî�ش هذه 

�حلكاي������ة  طريقة تعامل �أمريكا م �ل�صني.. 

و�لعامل!! وي�صيف د. �صعد ب�صاطة: }قد تكون 

�ل¶رو �لعاملي������ة �لتي مرت بال�صني ت�صابه 

مامر بالع������رب من ويلت ولك������ن.. �أين هم 

ن!! فال�صني �لتي حتتل �ملوق  Bأي������ن نحن �ل و�

�لثالث يف �لقت�صاد عامليا. ونحن نر�وì يف 

ما ن������رìR حتته من تîلف عل������ى �لرغم من 

!!!!z.ناRنفطنا وغا

ووفق������ا ملقالة حديثة ومقنعة جد�ً ن�رشت 

يف جملة فوري������ن �أفريR، ف������اإن هنا توجها 

�صيوؤدي  مزدوج������ا دميوغر�فيا و�قت�صادي������اً 

�إ¤ حتولت مده�صة بحل������ول منت�صف هذ� 

...  �إذ �صيمثل �لعامل �لغربي    �لق������رن }

وروبيني �لذين  فق������ من �صكان �لعامل، م �لأ

 ، �نîف�صت ن�صبتهم �إ¤ 6

، �أي قبل عام من �ندل  9 يف ع������ام 3

و¤، كان������ت �أوروبة �أك  �حل������رب �لعاملية �لأ
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. �قت�صادياً،  قليًل بتعد�د �ل�صكان من �ل�صني

3 من �لنا �لعاملي  �صي�ص������كل �لغرب نحو 

– وه������و م�صت������وى يع������ادل ح�ص������ة �أوروبة يف 
�لق������رن �لثامن ع�رش و�أقل من 68  عما كان 

ن ميكن  Bمان�صه������ده �ل . 95 علي������ه يف عام 

�أن ين¶������ر �إلي������ه باعتباره ع������ودة �إ¤ �ملاVصي 

م������ عودة �لغرب �إ¤ مكان������ه �ل�صاب≤ عامليا، 

قبل ب������دء عملية �لنحد�ر �لتاريîي �لطويل 

لل�صني يف بد�ية �لقرن �لتا�ص ع�رش، ذلك �أن 

�لفÎة �لطويلة للهيمنة �لعاملية للغرب تنتهي، 

ونحن على �أعتاب دورة تاريîية جديدة، �إذ 

�صيكون هنا عدد من �لغربيني �أقل ن�صبيا، 

فارقة و�ل�رشق �أو�صطيني،  أك م������ن �لأ وعدد �

همية  أك م������ن �لأ �صيوي������ني م ق������در � Bو�ل

�قت�صادي������اً و��صÎ�تيéي������ا.z و}�أمري������كا �لتي 

ر بعملية �لنحد�ر �لن�صبي �إن مل يكن  رÃا 

اه������ل �أوروبة �لتي مل تعد  �ملطل������≤ �ختارت 

م�صكلة يف ن¶ر �لوليات �ملتحدة مقارنة م 

و�ص و�لتي ل تقدم �صوى  أو �ل�رشق �لأ B�صيا � �

م�صاعدة ب�صيطة يف �إيéاد حلول للم�صكلت 

z.مريكيني �لتي تقل≤ مع¶م �لأ

}يف مو�جه������ة �لتح������ولت �لدميوغر�فية 

مريكيني  و�لقت�صادية �لثورية، يéب على �لأ

أك  وروبي������ني �لت�رش بطريقة م�صوؤولة � و�لأ

خرين  Bاهل �ل من ذل������ك بكثري، بدل م������ن 

أو �لتباكي على  مريكية � على �لطريق������ة �لأ

 ، وروبية على �لطريق������ة �لأ  ìرو������éنا �مل Bل�

ينبغ������ي عليهم مو�جه������ة �لتحديات �مل�صÎكة 

�لتي يو�جهونها نتيéة لعملية �لعوملة �لتي مل 

 
3
 .zيعودو� قادرين على �لتحكم بها

أ�صمالية تع�صف بعامل �أم�صى  أRم������ة �لر� �إن �

يعي�������ش حقب������ة �نق������لب ج������ذري: }فالدول 

أك فاأك هيمنتها،هذ� يف  �ل�صناعية تî�رش �

ة �÷هود  حني تبذل دول �لقت�صاديات �لنا�ص

لحتلل �ملر�تب �ملتقدمة. �إنها عقدت �لعزم 

على �إجبار �لعمالق������ة �لقدماء على �لتنحي 

جانب������ا، �إنها تتطل �إ¤ �ل�صتحو�ذ على مايف 

حوRته������م من فر�ش عمل، وعل������ى �ل�صيطرة 

أي�ص������ا. وتغتنم  أ�صو�قهم � عل������ى م�صانعه������م و�

�لأ �ل�صاعدة �لفر�ش �لتي تتيحها �لعوملة، 

تغتنمها بالطريق������ة �لتي حتلو لها وتنا�صبها: 

أ�صمالي������ة ذ�ت طاب ��صتبد�دي،  من خلل ر�

تلكها �لدولة.  من خلل �رشكات و�صنادي≤ 

وفيما تغل≤ هذه �لأ �قت�صادياتها يف وجه 

جنبية، فاإنها ت������زد�د توغل يف  �ملناف�ص������ة �لأ

أ�صو�ق �لغرب �ملحررة من �لقيود و�حلو�جز.  �

وتقوVش هذه �لأ رفاهية �لدول �ل�صناعية 

باأ�صاليب تزخر بالتف������ و�ملهارةz. وي�صيف 

�ملق������ال }و�إذ� �صدق تكه������ن موؤ�ص�صة كارنغي 

ريية، ف������اإن �ل�صني،  ولي�ش  � Carnegie
مريكية، هي �لتي �صتكون  �لوليات �ملتحدة �لأ

م������ة �لقت�صادية �لع¶مى  يف �لعام  �لأ
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يف �لع������امل. لب������ل يعتقد م�������رش غولدمان 

�صاك�ش �أن �ل�ص������ني �صتتفوق �قت�صادياً، على 

 3 مريكية يف �لعام  �لولي������ات �ملتحدة �لأ

... وغن������ي ع������ن �لبي������ان �أن �ملو�طنني يف 

�لغرب ي�صع������رون باحلرية حينم������ا يحيطون 

علما بحقيقة هذ� �لرتق������اء: فهم مبهورون 

ومرتاعون يف �لوقت نف�صه. �إنهم مفتونون 

وفزعون يف �لوقت عينه. �إنهم يثمنون عالياً 

�إجناR�ت �لب������لد – ويî�ص������ون �أن يناف�صهم 

�ل�صينيون على رفاهيتهم.

أك م������ن مليار ن�صمة،  �إن �ل�ص������ني وطن �

أم������ة �صقت طريقه������ا �إ¤ �لقت�صاد �لعاملي  و�

بكل قوة و�إ�رش�ر. على �صعيد �Bخر، تر�كم يف 

خز�ئن �مل�رش �ملركزي �ل�صيني �لحتياطي 

جنب������ي ما مق������د�ره 8، تريلي������ون دولر  �لأ

�أمريك������ي، �أي تر�كم يف خز�ئنها مايزيد على 

جمم������ل �لعملة �لورقية و�لنقدية �ملتد�ولة يف 

مريكية. �إن قدرة �لوليات  �لوليات �ملتحدة �لأ

ويل �إنفاقها �صار  مريكية على  �ملتح������دة �لأ

مريكيون  أي�صاً، فالأ مرهونا باإر�دة �ل�ص������ني �

ي�صتطيع������ون �قV�Î������ش م������ا يحتاج������ون �إليه 

أم������و�ل ع¶يمة �حلé������م فق يف حالة  من �

مو��صلة �مل�������رش �ملرك������زي �ل�صيني �رش�ء 

مريكية. من هنا،  �صند�ت �لدين �حلكومية �لأ

فلو غري �ل�صينيون موقفهم، �صتكون �لوليات 

فل�ش.ومل  مريكية عل������ى حافة �لإ �ملتحدة �لأ

ي�صب������≤ ق �أن �رتقى بلد م������ن �لبلد�ن بهذه 

�ل�رشع������ة �لفائقة، مل يكن �لف������ز بهذ� �لنحو 

أن������ه كان قد قال  . وينق������ل  عن نابليون � ق

}عندما تنه�������ش �ل�صني من كبوتها، �صريتعد 

أنه لب������د من �لتذكري �أن   �لع������امل كلهz كما �

خرية  ون������ة �لأ Bتط������ور �إي������ر�ن  �مللحو يف �ل

نه������ا تîرê عن  يق�ش م�صاج������ �لغربيني لأ

� �لغرب������ي يف �لنز�عات �لدولية وبد�أت 

ارية وتكنولوجية  ت¶ه������ر كقوة �قت�صادية و

يف �ل�������رشق و�أ�صبحت ت�ص������كل تهديد� للغرب 

وم�صاحله وم�صال �أRلمه.
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طروحة �لتي تقول �إن �حلد�ثة  نعود �إ¤ �لأ

 zش على }بقية �لعاملVمن خ������لل عوملتها تفر

وVصعا للع������ودة تاريîية، وهذ� ماكان يبدو 

قطاب �ملكونة  �أن هيé������ل �أهمل������ه،  �إذ  �أن �لأ

}لبقي������ة �لعاملz مل ولن تبقى باأي �صكل مكتوفة 

�صارة  أيتوجب �لإ يدي �أمام غزو �حلد�ثة. � �لأ

ب�صكل ح������ذر �أن �لت�صال باحلد�ثة م }عامل 

غري حدي������ث تاريîي������اz و�لتي كان������ت تبدو 

لهيغل م�صدر �صيطرته������ا �لعاملية، كان يبدو 

كاأحد �ملحركات �مل�رشعة و�ملتطرفة لدخول 

�حلد�ثة يف �صريورة �أRمة ثقافية؟ ولقد و�صم 

�لقرن �لع�رشين، وبالتحديد �أك فÎة مابعد 

�حل������رب �لعاملية �لثاني������ة يف �لغرب  Ãي�صم 

ما�ش  ، يقول ه Rمة. يف �لو�ق زق هذه �لأ
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�إن �أ�ص������ل �حلد�ثة غرب������ي. وكان ل¶هورها 

ح�صور� عاملي������ا وعوملتها تبدو كاأنها بالتا 

������اوR و�أ�صب ح�صورها  حرك������ة }�إخر�zê و

نها �ت�صلت  �لكوكب������ي ذو طاب �رش�ع������ي، لأ

تلف  باأقطاب مركزية لثقافات ذ�ت من�صاأ 

ب�صكل جوهري. ومفهوم �للمتناهي �ملوؤ�ص�ش 

 zللحد�ث������ة يقود  �لعامل  �لغربي  و}بقية �لعامل

ام������ا ويهملها  نحو �������رش• تاريîي جديد 

يف حتمي������ة  موقف ر�ب على كل حال  على 

�لتقلي������د و�لتéدي������د. وم�صري ب������لد �صمال 

�صو�ش  وذجي به������ذ� � B�صيا  �أفريقي������ا و�

أنت  ، �إن �نفت������اì �لغرب �حلديث � يف �لو�ق

تلفة  علقات غنية جد�ً م ثقافات بلد�ن 

غري حديث������ة تاريîياً. وبهذ� �ملعنى، فالعوملة 

أن������ه لميكن �ختز�له������ا �إ¤ حركة  تب������دو لنا �

 ìي�صم �لروÃ  قت�صادية. وب�صب������ب  و�صمها�

مر يتعل≤ باإخر�ê  �حلد�ثة،  �لفاو�صتي������ة، فالأ

و�ص للكلم������ة. ون�صميها }عوملة  يف �ملعن������ى �لأ

�حلد�ث������ةz. وه������ي تعني دخ������ول �لغرب يف 

�ل�ص������ريورة �لثقافية و�ل�صيا�صية و�لقت�صادية 

لبل������د�ن غري حديث������ة تاريîيا �لت������ي �أدخلت  

هذه �لبل������د�ن يف �صريورة }�أRمة هويةz.وهذه 

Rمة �لتي تدل على وVص �رش�عي �صéلت  �لأ

يف �صé������ل مقاومة و�عي������ة �أو غري و�عية يف 

أثار �حلد�ثة �لغربية. وت�صري �أRمة  وجه غزو �

�لهوية هذه �إ¤ �أن ثقافة �لبلد�ن �ملعنية غري 

جاهزة لت�صلم نف�صها ب�صهولة �إ¤ مقت�صيات 

�ل¶اهرة �لغاRية �حلامل������ة للتغيري و�لقادمة 

 .zها �لذي يعت������ }تقليدياîتاري êمن خ������ار

وعلى عك�ش ما يقÎحه بع�صهم ن¶ن �أن هذه 

Rمة هي علمة �حليوية �لثقافية و�ملهارة  �لأ

�لد�ئم������ة للبلد�ن غري �حلديث������ة وهي �لتي 

قد تف�رش، من بني ماتف�رشه، �لنتباه �ل�صديد 

�لذي يوليه �لغربيون لل�رشق.
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مل يتوقف �ل�������رشق عن ��صتهو�ء �لغربيني. 

أن������ه لميكن  ه������ذ� �له������وى �لذي يب������دو لنا �

�ختز�له لغو�ية وحيدة لل�صيطرة �لقت�صادية 

�ل�صيا�صي������ة للغ������رب على �ل�������رشق، �لتي قد 

ن�صتطه������ا }نزع������ة �ل�صت�رش�قz ويب������دو لنا، 

تف�ص������ري�ن:  �أول ماج������رى للمحدثني حتت 

أث������ري �لثقافة �لفاو�صتية يعن������ي Ãا ي�صميه  تا

 zأ �حلياة غوت������ه من خ������لل  فاو�صت }مب������د�

مر �إذ�  �لث������ورة و�÷هد �لد�ئمني. يتعل������≤ �لأ

ب������روì �حلد�ثة ذ�تها. وه������ذ� يتطاب≤ �أي�صا  

 ،z...زéحول �حلد�ثة وماي�صمي������ه }غري �ملن

 êرîر�دة غ������ري �لقابلة للنتهاء لكي ت �أي �لإ

م������ن ف�صائها �÷غ������ر�يف و�لثق������ايف عندما 

تنطل≤ �إ¤ �كت�ص������ا �لعامل. وهذ� هو �ملعنى 

ذ�ت������ه لخÎ� �ل������ذ�ت عند دي������كارت �لذي 

يرتب ب�}�لع������امل �للمتناه������يz ومرة �أخرى 

�أي�صا، عندم������ا ن�صف �ل�صتعمار فاإننا نتكلم 
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ع������ن }ت�صاعف �مللذ�تz كم������ا لوكان fiركا 

عند �لغربي������ني لكت�صا �أمريكا. ثانيا  �إن 

�كت�صا �لخت������ل و�إيé������اد ف�صاء ثقايف 

أ�صا�صي  تلفة ب�صكل � مبني �نطلقاً من قيم 

ع������ن قي������م �حلد�ثة. وه������ذ� �ل�صب������ب �لثاين 

ول، ولكن ي�صéل يف �صéل  مرتب ن�صبيا بالأ

Rم������ة �لد�خلية، م  تلف، مÎ��صل م �لأ

طرì قيم �حلد�ثة للمناق�صة. وتعر �إذ� يف 

�لتو�جه بني �لعنا�رش �ملكونة للغرب وعنا�رش 

�لعامل غري حديث تاريîيا.  وبعبار�ت �أخرى، 

يعرV������ش �ل�������رشق يف ذهن غالبي������ة �لغربيني 

������رê من �حلياة  Rمة،  كمîرê وحي������د للأ

�حلديث������ة، معا�������ش �Bخر غ������ري �حلد�ثة، غري 

عمليات������ي، ورÃا من وجه������ة ن¶ر �لليقني 

ثل �حلد�ثة  ن�صان مقابل �لعامل.  �لد�ئ������م للإ

أ�ص�صها �لقل≤ و�لليقني. ويéد �لغربي يف  يف �

أبد� �لعثور عليه عنده:  �ل�رشق ما لي�صتطي �

�ليق������ني، يعني ماه������و �Bت �لنقطة �حلا�صمة 

�صا�ص������ي للغ������رب ولل�������رشق.  للخت������ل �لأ

أبد� �رشقيا، ولكن  ن�صان  �حلديث � لي�صب �لإ

يتن������زه يف �لهو�ء �لطل������≤ يف �ل�رشق وي�صÎي 

.فال�������رشق هو حل¶������ة �لر�حة، حل¶ة  هنا

غري غربية للغرب. ولكن ما �لذي يف�رش هذ� 

�ليقني، هذ�  }�لهدوء �لفكريz لل�رشق؟ ميكن 

، من بينها،  �أن تف�������رش عنا�������رش هذ� �لوVص������

ن�صان، معن������ى �حلياة ومفهوم  يف تعري������ف �لإ

ن�صان م  �لطبيعة و�لعلقة �لت������ي يقيمها �لإ

هذه �لطبيعة. قد يقت�صي و�صف كل عن�رش 

من ه������ذه �لعنا�رش �أبحاث������ا طويلة. وليهمنا 

هنا �صوى �لطبيعة. كي������ف ين¶ر �لغربي �إ¤ 

�لطبيعة يف �حلد�ثة �لغربية؟
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، �إن �إحدى �لختلفات �لرئي�صية  يف �لو�ق

ن�صان �ل�رشقي ت�صéل  ن�صان �لغربي م �لإ للإ

يف �صé������ل علقتهم������ا م �لطبيع������ة. ونحن 

نع������ر �أن �لغالبية �لغربي������ة �حلديثة تعر 

وحت������دد ك�}وحدة متéان�ص������ةz. هذه �لوحدة 

وهي بالتاأكيد ن�صبي������ة تتماثل رغم تنوعاتها 

�لد�خلي������ة بهذ� �ل�ص������كل وم������ن وجهة ن¶ر 

أ�صا�صية للحد�ثة.  ك������ � عنا�رشها �ملكونة �لأ

وبال�ص������كل ذ�ت������ه ف������اإن �ل�رشق، كم������ا ي�صفه 

هيغل، ينبث≤ كقارة قائمة بحد ذ�تها. وتبدو 

أنها تتéاوR تنوعاتها  �لوحدة �لن�صبية لل�رشق �

�لد�خلي������ة. هات������ان �لوحدت������ان للح�صارتني 

طان من  �ل�رشقية و�لغربية تقÎح������ان �إذ� 

�لنا�������ش. وتدخلن مفهوم������ان للعامل، وكذلك 

تعريف������ان للطبيعة: �إن عمل بيكون وديكارت 

كونا مفهوم �ل������ذ�ت، وهما يقÎحان �صريورة 

معرف������ة وعلم ويهدف������ان �إ¤ }�ل�صيطرة على 

�لطبيعةz. هذه �ل�صيطرة كانت تبدو ملوؤ�ص�صي 

�حلد�ثة �لعن�رش �ل�رشوري و�ملحتمل لتقدم 
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�لعل������م �حلدي������ث باأكمله. لقد ن¶������ر �لغرب 

�إ¤ �لكون و�لوج������ود ن¶رة منطقية عقلنية 

حتليلية ووقف عن������د �ل¶و�هر م�صاهد� لها 

أق������ام بذل������ك بينه وبني  وجمرب������ا ومعلل، و�

�لكائنات حاجز� من قو�نينه ون¶رياته. لقد 

 zالدة }�للمتناهية حاول فه������م �حلقيقة �

م������ن خلل �لعقل �لقا�رش �لعاجز عن �إدر� 

�لوح������دة �لتي ت�صتمل �لك������ون على �ختل 

و�هره وتع������دد كائناته. لق������د  حول �لعامل 

�حلدي������ث  �لطبيع������ة  �إ¤ �ص������يء موVصوعي  

، ولكن ه������ذه �ل�صريورة  �دورنو هيدج������ر

ن�صان عن  أثارها. وهي تبعد �لإ تعر حقيقة �

نها  أية علقة متناغمة م �لطبيعة، وذلك لأ �

عله غريبا، لي�ش فق عن �لطبيعة، ولكن 

مر �إذ� بتبعيته  �أي�صا عن }طبيعتهz. يتعل≤ �لأ

وبا�صت������لب مزدوê. فه������د �ل�صيطرة على 

�لطبيعة �لذي ميهر باإم�صائه �صلطان �لذ�تية 

ن�صان  �حلديثة �لتي تعيدن������ا �إ¤ }�صيطرة �لإ

ن�صانz  ر�صمت  طريقا خا�صا  لتغيري  على �لإ

ارج������ي ولل�صيطرة عل������ى �لطبيعة   �لعامل �

بغية �إرVص������اء حاجات �لرغبات،  ولقد تقدم  

أولوية تقريبا عمياء  هذ� �لطري≤  و�أ�صب������ �

عل������ى �لطري≤ مم������ا �أدى �إ¤ ت�صاعف لحد 

فر�د  له للرغبات و�صح������ذ �لتناف�صات بني �لأ

ل �لغ������رب  ي�صعر نف�صه   و�ل�صع������وب.  لقد 

كرمز للعقل �ملنéز  و�ل�رشق �لذي ماR�ل رمز 

�لفكر �ل�صتبطاين. �إن حكمة �لعلم �صت�صم 

ارج������ي يف مفهوم  له ب������األ يحب�ش �لعامل �

مغل≤ وقطعي وت�صم������ له �أي�صا، دون حكم 

م�صب≤ يحدده، �لتق������دم ب�رش�حة يف معرفة 

�لعامل �لد�خلي.
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�لوح������دة �لذ�تية �لتي ن�صفها عن �ل�رشق 

تب������دو  يف هذه �لف�ص������اء�ت �لثقافية �لثلثة 

�لقدمية. مل تتéل �لطبيعة يف �ل�رشق كهد 

، �إن خيبة  وكغرV������ش لل�صيط������رة. يف �لو�ق������

أ�صا�ش تكوين �حلد�ثة  مل �لتي كان������ت يف � �لأ

يف �لغرب مل تعر  تاأثري� حا�صما يف �ل�رشق، 

خ������ري مل يع�ش �لقطيعة �لتاريîية  ن هذ� �لأ لأ

ب������ني �لفل�صفة و�لدي������ن، مثلم������ا كان م�صري 

�حلد�ثة �لغربية. ولق������د �أ�صب هذ� �لوVص 

�ملي������زة �لعامة لل�������رشق باأكمل������ه. �إذ �إن هذ� 

ارجي بب�صرية  �ل�رشق ين¶ر  �إ¤ �لوجود �

تنفذ خلل �ل¶و�هر �لبادية للح�ش �إ¤ حيث 

�÷وهر �لباطن، فيدر ذلك �÷وهر بحد�ش 

مبا�رش مي������زê ذ�ته مزجا تفن������ى معه فردية 

�صم �لكوين  �لف������رد لت�صب������ قطرة م������ن �

�لع¶ي������م، وه������ذ� مايéعل من������ه فنانا يدر 

�حلقيقة بذوقه ويح�ش �لكائنات بروحه. �إن 

ن¶رة �ل�رشق �إ¤ �لوج������ود هي ن¶رة �لفنان 

. �إن لل�رشق لون������ا ثقافيا و�حد� تتحد  �ملبد

في������ه �أقط������اره جميعا وه������و �لروحانية �لتي 
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ه������رت يف �أرVصه دين������ا وفن������ا. �إن عبقرية 

أه������ل �ل�رشق هي يف �لتفاتهم �إ¤ �لوجود من  �

ة �لذ�تية،  ������ ار�ش با حي������ث هو حقيقة 

ل م������ن حيث ه������و �صيء يو�ص������ف وتوVص له 

�لقو�نني �لن¶رية. و�لفرق بني ثقافة �لغرب 

وثقاف������ة �ل�رشق هو نف�ص������ه �لفرق بني �لعقل 

 ، ن كان �لغربي يحكم بالنتائ و�لوجد�ن. فل

فال�رشق������ي يحكم بال�صعور �لر�هن و�لوجد�ن 

ن�صان �ل�رشقي �لكائن �لو�حد  �لعمي≤. يرى �لإ

يف جمموع������ه كاأنه حقيقة و�حدة، فاحلقيقة 

و�حدة لتع������دد فيها. و�لطاب������ �لذي مييز 

ه������ذه �لن¶������رة �÷مالي������ة للوج������ود، فيميز 

�صفار  ا يتمثل يف �لأ بالتا ثقافة �ل�رشق، �إ

�لدينية ويف �لكتب �ملنزلة �لتي �نبثقت منها 

ن¶������رة �ل�رشقي �إ¤ �حلي������اة و�إ¤ �لفن و�إ¤ 

خرة. هذه �لن¶رة �لوحد�نية  Bلدني������ا و�إ¤ �ل�

�ل�صوفية �لتي تدم������ �لكون يف كائن و�حد 

على �ختل مافيه من كائنات.

B�صي������ا �ل�رشقي������ة فاإننا  و�إذ� ن¶رن������ا �إ¤ �

نق  على حقيق������ة �أن �لثقافة �مل�صيطرة هي 

�لثقافة �ل�صينية  }م فروعها �لكونفو�صي�صية 

و�لتاويةz وهي ثقافة  عبادة �لطبيعة. حيث 

توجد يف �لتاوي������ة وكذلك يف �لكونفو�صي�صية 

�حلديث������ة }موق������ف عبادة �لطبيع������ةz وتفهم 

ملعناها �مليتافيزيائي فالتاوية تقدم: }ب�صورة 

ن�ص������ان باعتبارهما  بن������اءة، روؤية للك������ون و�لإ

 Rاوéن�صانية تت وحدة و�ح������دة. و�ملعرف������ة �لإ

حدود �ملدركات و�لت�ص������ور�ت، فهي مبا�رشة 

وفوري������ة، ول تعتمد على ثنائي������ة R�ئفة بني 

. و�ملباد  �لذ�ت �لعارفة و�ملوVصو �ملعرو

�لت������ي ينبغ������ي �أن تر�صد �حلي������اة، و�أن تن¶م 

�أفعال �لب�رش هي �ملباد �لتي تن¶م �لطبيعة، 

فاحلي������اة ل تعا�ش ب�صورة طيب������ة �إل عندما 

يتو�ف≤ �لنا�ش ب�صورة كاملة م �لكون باأ�رشه 

أفع������ال �لكون  وعندم������ا تغ������دو �أفعالهم هي �

هم. وموؤ�ص�صات �ملéتم تنت¶م  متدفق������ة ع

من خلل �ل�صماì لهم باأن يكون ماهم عليه 

ب�صورة طبيعية، فاملéتم باأ�رشه يتعني عليه 

ن�صان  . فالإ
5
z.ب������دوره �أن يتو�ف≤ م �لك������ون

�ل�رشق������ي �ل�صيني  يعي�������ش يف حالة �ن�صéام 

وتناغم م �لطبيعة، ولهذ� �ل�صبب يéب على 

 .zام م �ل�صماءéكل �إن�ص������ان �أن يعي�ش بان�ص{

 zن�ص������ان هو}تاأمل �لطبيعة �إن هد هذ� �لإ

و}�لذوبان فيها لي�صب طبيعياz. يرى بع�ش 

�ملفكري������ن �أن �لفكر �ل�صين������ي �لذي يقت�صي 

أك  قب������ول معاي������ري �لطبيع������ة و}�إيقاعاتها �

من �لبحث عن �ل�صيط������رة عليها وهزميتها، 

فالطبيع������ة لميكن �أن حتك������م تبعا لفائدتها 

ن�ص������ان..z. وي�ص������ريون �أن �لتاوية ترف�ش  للإ

ن�صانية  تطبي≤ علوم �لطبيعة على رفاهية �لإ

�ملادية ب�صكل �������رشيف. �إن �لطاب �لذي مييز 

أننا  كتابات كونفو�صيو�������ش حكيم �ل�صني هو �
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أ عبار�ت تن�صاب  ا نقر� أ ل������ه، فاإ عندما نقر�

�إن�صياباً مر�صل. ونحن لجند يف �أقو�ل حكيم 

�ل�ص������ني تعميمات ن¶رية جم������ردة بل يكتفي 

بت�صوي������ر فني لفكرته. يق������ول كونفو�صيو�ش: 

ن�صان يف �ملéتم������ �إل �إذ�  }�إن������ه لموVص������ لإ

درب نف�ص������ه �أول عل������ى �إدر� �÷مال، فاإذ� 

در�  أنه �لإ فهمن������ا }�إدر� �÷مالz عل������ى �

�ل������ذي يت������م باللم�صة �ملبا�������رشة وليقوم على 

ه������انz. وت�صدد  حتلي������ل وتعليل وحéة وبال

�لكونفو�صي�صية على فل�صفة معينة يف �لتعليم، 

ك������ �أهمية هو �لو�صول  توؤكد �أن �لهد �لأ

ن�صان، فمن �ل�رشوري معرفة  �إ¤ معار �لإ

�صياء.  ن�صانية، وطبيعة �لأ كل من �لطبيعة �لإ

بحي������ث يتم تن¶يم �حلي������اة على نحو مو�صل 

ن�صانية، و�لقي������ام باأف�صل  �إ¤ �لرفاهي������ة �لإ

6
.zصياء يف �لعامل� ��صتîد�م ممكن للأ

وفيم������ا يî�ش �لهند  ن�صتطي �لتاأكد من 

وجود مذهب ميتافيزيائي مرتب  بالطبيعة. 

على للحكمة �لهندية  ي�صري جيد� �أن �ملثل �لأ

لتتطلب ذ�ت باملعنى �حلديث للعبارة. وبدل 

أية مقاربة قد تن������ادي بتحويل �لطبيعة  من �

�إ¤ �أدو�ت، فالطبيع������ة بالن�صبة للهنود تبدو 

 zأنه������م ي�صمونها }مايا جميلة ج������د�ً لدرجة �

ن�ص������ان �ل�صيني }م�صحور  يعن������ي }�صحرz. �لإ

بالطبيع������ةz وه������و ي�صلم نف�ص������ه لتحمله تلك 

�لطبيع������ة وه������ذ� يîل≤ وVص������ �ن�صéام م 

�لطبيعة.هذ� �لن�صéام }يقابل ما يعر يف 

 zهذ� �ل�}لفعل zلثقافة �ل�صينية ب�}لفع������ل�

هوم������ا يتéلى يف �لثقاف������ة �لهندية ب�}فعل ل 

غائيz.فنé������د يف �لهند وحدة �لوجود بادية 

يف كل كلم������ة ينط≤ بها �لهندي ويف كل نف�ش 

أدبه، فالهندي  يتنف�صه، وهي بادية يف دينه و�

نف�ص������ه ميتزÃ êحيط������ه �لطبيع������ي مزجا، 

ويكتن������ه �لوج������ود �إ¤ �رشه �لدف������ني فيوؤ�خي 

ب������ني نف�صه وب������ني �حلي������و�ن كاأنهم������ا �أفر�د 

Bلهة  �أ�رشة و�حدة هي �أ�رشة �حلي������اة. و�أقدم �

 هي قوى �لطبيعة 
7
z�أ�صفار�لفي������د ذكرتها }�

وعنا�رشها. و�ص������ور �لوحد�نية �لتي ت�صتمل 

�لكائنات �حلية كلها يف كائن و�حد يف �صفر 

.zzأ�صفار }يوبان�صاد من �

�صيل هو �أن  ول �لأ �إن طاب������ �ل�������رشق �لأ

 Rاو ين¶ر �إ¤ �لوجود ن¶������رة �لفنان �لتي 

افية،  �ل�صط������وì �ل¶اهرة �إ¤ �لكو�م������ن �

�صياء تدل على تعددها،  و�هر �لأ ن كانت  فل

أنه������ا كائن و�حد  ������ة هي � بي فحقيقته������ا �

ن�ص������ان بب�صريته  وهي وحد�ني������ة يدركها �لإ

�لناف������ذة �إن مل يدركه������ا بب�������رشه.�إن �لو�صيلة 

در� روì �لع������امل نف�صها هي و�صيلة  �ملثلى لإ

در� �حلد�صي  �لطف������ل يف بر�ءته، ه������ي �لإ

أو ه������ي �لب�صرية �لنافذة �إ¤ جوهر  �ملبا�رش، �

. �إن  �حل≤ و�صميمه بغ������ري مقدمات ولنتائ

ن�صانية هو �لوجود �لعمي≤  جوه������ر �لنف�ش �لإ
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أنف�صنا، وذلك  �ل�صام������ت �لكامن يف دخيل������ة �

انz كما ي�صمونه –�أو هو روì �لعامل  أ هو }�

كل������ه، هو �لقوة �لو�حدة �لتي هي فوق جمي 

�لق������وى –روì �لثقافة �لهندية تكمن يف دم 

�لف������رد يف �لكون دجما يزي������ل �لفو��صل �لتي 

ي������ز �لفرد من fiيطه. فاإذ� ما ذ�ب �لفرد 

يف �لوج������ود فعندئذ يعود �÷������زء �إ¤ �لكل 

ويفن������ى يف �لكائن �لو�حد �لقد�صي �لذي هو 

فانا. ... وتلك هي �ل فوق �÷مي

�ص������لم، فاإننا نوؤكد �أن   وفيم������ا يî�ش �لإ

�صلم������ي ليتناق�ش م������ �لفكر  �لتقلي������د �لإ

�صلمي...  باملعنى �لديكارت������ي يف �لتقليد �لإ

وحافß د�ئما يف �لقر�Bن على معناه �لعمي≤ 

و�لق������ر�Bين. ولكن يف �لعقلني������ة �لديكارتية، 

ا�������ش للفكر }يفق������د مكانه  ه������ذ� �ملعنى �

ويحل fiله �لعقلz وهك������ذ� فالفكر �لغربي 

أ�صا�ص������ه، وهذه  �حلدي������ث ه������و فل�صف������ي يف �

�لفل�صف������ة لتع������ر �صوى �لعق������ل، يف حني 

�صلمي������ة، لميث������ل  �أن تاري������خ �حل�ص������ارة �لإ

�لفل�صفة �صوى جزء من �ملفكرين، و�ملفكرون 

أبد� للفكر �لفل�صفي �أن  خرون لي�صمحون � Bل�

ي�صب������ مطلقا...، وخ�صو�ص������ا �ل�صوفيون.

�صلمي: �بن  ى للعامل �لإ بع�ش �لوجوه �لك������

 98 �صين������ا، �لب������ريوين. منه �بن �صين������ا 

37 بالن�صبة للطبيعة ي�صبه كثري� }�ملنه 

�لتéريبيz للعلم �حلديث، م �أن �لفيل�صو 

�صلمي لي�صع������ى لل�صيطرة على �لطبيعة.  �لإ

فالطبيع������ة بالن�صبة له تكت�صب طابعا �صحريا 

 .zأب������د� }هدفا لل�صيطرة وحميمي������ا، ومل تكن �

973 – 8 ليبحث عن وVص  و�لبريوين 

ن�ص������ان مكان �لطبيعة ذ�تها، وهذ�  معرفة �لإ

قل ح�صب هيدغر و�أدورنو،  م������ا كان، على �لأ

نتيéة عمل ديكارت وغاليليه. �لطبيعة هي 

. و�ل�صورة �لتي ينتéها  قبل كل �صيء عمل �

ن�ص������ان عن �لطبيعة لميكنه������ا �أن تتطاب≤  �لإ

م������ حقيقتها. وهك������ذ�، ن�صتطي فهم بع�ش 

�صا�صية عن �لختل �÷وهري  �لعنا�رش �لأ

بني �ل�������رشق و�لغ������رب. ويف كل �حل�صار�ت 

ن�ص������ان �ل�رشقي ومل يرد  �صيوي������ة مل يفكر �لإ Bل�

ا�صة،  معرفة �لطبيعة �نطلقاً من ذ�تيته �

ن�ص������ان و�لطبيعة كما  ن �لن�صق������اق بني �لإ لأ

نتحق≤ منه������ا يف تاأ�صي�ش �حلد�ثة مل تتحق≤. 

�إن ثقافة �ل�رشق معتمدة على �للم�صة �لفنية 

ة �لذ�تي������ة �لباطنية فاحلياة بالن�صبة  و�

للم�رشي �لقدË هي حقيقة مت�صلة و�حدة 

مقد�صة �أ�صول وفروعا.  كان �لفنان �مل�رشي  

من �صلمة �لذوق و�لفط������رة بحيث ��صتطا 

�أن يق على �ملباد �لفنية �لتي غفلت عنها 

�لقرون �لطويلة بعدئ������ذ، حتى جاءت بع�ش 

مد�ر�������ش �لفن �ملعا�������رشة فالتقطت �أطر� 

يو• من جديد لت�صتاأنف �ل�صري يف طري≤  �

ول. مو�جهة �حلقيقة  �صقها ذلك �لفن������ان �لأ
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�لوجودية:هي مو�جه������ة مبا�رشة لتتو�صطها 

حلق������ات من تعليل وتدلي������ل، هي لب �ل�رشق 

و�صميم������ه، ومن ث������م كان �إدر�ك������ه قبل غريه 

لوهية، و�إدر�كه قبل غريه للعلقة �لر�بطة  للأ

بين������ه وبني �لوج������ود من حول������ه. و�صو�ء كان 

در� �ملبا�رش هو �لوجود �لطبيعي  fi������ور �لإ

أو �لن¶������ام �لجتماع������ي، فامل������د�ر يف جمي  �

�حل������الت ه������و �للم�صة �ملبا�������رشة بني �لذ�ت 

�ملدرك������ة و�حلقيق������ة �ملدركة، وه������ي �للم�صة 

أنبياء �ل�رشق  �ملبا�������رشة نف�صها �لتي �أدر بها �

افية  وقدي�صوه ومت�صوفته حقيقة �لوجود �

و�هره �لعاب������ر�ت. �إن �لفنان �ل�رشقي  ور�ء 

يî������رê �إ¤ �لطبيعة ويغرق نف�صه فيما حوله 

حتى ي�صب������ جزء�ً منه، �إنه يغم�ش نف�صه يف 

تيار �لكون غم�صا حتى لكاأنه �لقطرة من ماء 

�لبحر، وعندئذ يتاì ل������ه �أن ي�صهد �لطبيعة 

يف �صيالها �ملت�صل �لدفاق. �إنه يندم بذ�ته 

وبروحه يف حقائ≤ �لوجود، �إن م�صور �لغرب 

�صياء  يتف������رê على �لطبيعة ويفVÎ������ش �أن للأ

أ عنها،  �لفلنية خ�صائ�ش معينة در�صها وقر�

بينما فن������ان �ل�رشق يدنو من �لطبيعة وذهنه 

خال م������ن كل �فV�Î������ش �صاب≤ ع������ن حقائ≤ 

�صي������اء كما تق له يف ذوق������ه �ملبا�رش، وهو  �لأ

يدخ������ل fiر�ب �لطبيعة متحرر� من كل علم 

�صاب������≤ ليتقبلها بكر�. �إنه ي������در وحد�نيته 

باملéابهة �لروحية �ملبا�رشة، يدركها باللف¶ة 

�لوجد�ني������ة �لو�حدة، وتلك ه������ي �ل�صوفية 

�ل�رشقية باأدق معانيها و�أ�صدقها، فهي �صوفية 

لتلغي �لو�ق ول تن�صî������ه. �إنه بف�صل هذه 

�لن¶رة �لديني������ة �ل�صوفية �لفنية �لتي ين¶ر 

�صي������اء، ي�صتطي �إدر�  بها �ل�رشق������ي �إ¤ �لأ

�لوح������دة �لتي ت�صتمل �لك������ون على �ختل 

ن كانت �حلو��ش  و�هره وتعدد كائناته، فل

�صياء  ������ز �لأ أن  و�لعق������ل معاً م������ن �صاأنها �

عل من كل عن�رش  رد �لعنا�رش بحيث  و

حقيقة قائمة وحدها، فاإن �حلد�ش عند من 

ي�صتطيعه ه������و �لو�صيل������ة �إ¤ �إدر� �لوحدة 

يف �ل�صيء �لو�ح������د، �أو يف �لكون �لو�حد.�إن 

ة لي�ش  �صاحب �لن¶رة �لفني������ة يعلم �أن �لك

من �صاأنها �أن تفتت وحد�نية �لذ�ت �لفردية 

أي�ص������اً �أن �لذ�ت و�ملوVصو  �لو�حدة. ويعلم �

كليهما حقيقة و�حدة عند �حلد�ش �ملبا�رش.

هذه �لوحد�نية �ل�صاربة يف �صميم �حلقيقة 

�لكونية هي �رش �ل�رشق وروحه وهما يف �إدر� 

�÷وهر �لكوين �لو�حد �ملت�صل �للمتناهي 

و�للfiدود، �حل≤ �لو�حد �لذي هو جوهر 

�لوج������ود يéاوR عامل �ل�صهادة ليغو�ش يف عامل 

�لغيب. �إن �حلرية Ãعناها �ل�صحي هي يف 

ن�صان بروحه يف روì �لعامل لي�صب  �ندماê �لإ

مكانات �لتي بو�صعها �أن  جزء�ً من م�صدر �لإ

تكون �أي �صيء على وجه �لتعيني و�لتحديد.

ن�صان  ن�صان �لغرب������ي يعطي �حلرية للإ �إن �لإ
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�لفرد وي�صلبها من �لكون يف جمموعه، و�Bخر 

يعط������ي �حلرية للك������ون يف جمموعه Ãا فيه 

ن�صان نف�ص������ه باعتباره جزء� منه، وي�صلبها  �لإ

ن�صان �لفرد من حيث هو فرد منعزل  م������ن �لإ

م�صتقل عن �لكون �لع¶يم.

و�ص  يدل تاريخ �ل�رشق عموما و�ل�رشق �لأ

خ�صو�ص������اً على م������زê بني �إمي������ان �لب�صرية 

وم�صاهدة �لب�رش، بني حقيقة �لقلب وحتليل 

�لعقل، بني �لدين و�لعلم، بني �لفن و�لعمل.�إن 

�إل �أقله هو تاريخ  تاري������خ �لفكر يف �لغرب 

�إل  �لعقل �لن¶ري، وتاريخ �لفكر يف �ل�رشق 

در� �ل�صويف و�حلا�صة  �أقله هو تاري������خ �لإ

�÷مالي������ة، فللغ������رب نزعة عقلي������ة منطقية 

علمي������ة �إل ريثما يثور عل������ى نف�صه، ولل�رشق 

نزعة روحاني������ة ت�صوفية فنية �إل ريثما يثور 

على نف�ص������ه، و�لنزعتان تتéاور�ن متكاملتني 

ن�صان مرهون  . �إن كمال �لإ و�ص يف �ل�رشق �لأ

باأن ي�صري �حلد�ش م �لعقل جنبا �إ¤ جنب.

�إن مفه������وم �ل�رشقي������ني ع������ن �لطبيع������ة 

�لذين �أدخل������و� علقة من�صéمة م �لطبيعة 

يف�رش يق������ني �لروì �ل�رشقي������ة. وباملقابل، �إن 

دخول �حلد�ث������ة �لغربية يف عامل غري حديث 

أنت������ }�أRمة هويةz عل������ى م�صتوى  تاريîي������ا �

�أقطاب �حل�ص������ار�ت �ل�رشقية، و�لتي تهد 

�إ¤ Rعزعة �لن�صé������ام �ملفهومي و�لتاريîي 

ن�ص������ان �ل�رشق������ي م������ �لطبيع������ة. بيد �أن  للإ

أب������د�ً �إ¤ تقوي�ش وب�صكل نهائي  ه������ذ� مل يوؤد �

أ�ص�ش هذه �حل�ص������ار�ت. و�حلد�ثة ك¶اهرة  �

خارجية ميكن �أل تكون قادرة على قلب كيان 

ن�صان �ل�رشقي. من جانب �Bخر، �إن �لغرVش  �لإ

Rمة �لهوية  تب������دو مو�صومة Ãقاومة  ذ�ته لأ

�لعنا�رش �ملوؤ�ص�صة للح�صار�ت �ل�رشقية. بيد 

نتاê نو  أنها موؤهلة لإ �أن هذه �ملقاومة تبدو �

من توفي≤ غري م�صبوق وتكوين جديد للثقافة 

�ل�رشقي������ة بب�صمات وعنا�������رش ميكن �أن تنال 

�لقبول ل������دى �حلد�ثة �لغربية. ومن �ملعلوم، 

�أن ع�رشنا هو ع�رش �لعوملة. �إنها توق نهاية 

هور بع�ش  نهائية لكل  ��صتعماري. �إن 

�لبل������د�ن �ل�رشقية يف �إط������ار �ملنط≤ �لدو 

أنتéت تكوين ثلثية عاملية،  �÷ديد، و�لتي �

وروبية  مريكي������ة و�لأ يعني �لكت������ل �لثلث �لأ

�صيوية، و�أنهت �ل�صيطرة �ملطلقة للغرب.�إن  Bو�ل

ن  Bمن �ل Rاوéثار �حلد�ثة يف �لعامل تتB دخول �

ف�صاعد� مناط≤ �لتاأثري�ت �لوحيدة �ملبا�رشة 

و�لت������ي ميك������ن مر�قبتها من �لغ������رب وتعيد 

 Rاوéتن�صي �لقي������م و�لثقافات.فاحلد�ثة تت

ن ف�صاعد� �لغرب: ه������ذ� هو �ملعنى  Bم������ن �ل

�لنهائي و�ملîرê �لوحيد لعوملة �حلد�ثة يعني 

�حلركة �لطبيعية لتو�صي �لغرب على �صعيد 

�لكوك������ب. وتبدو هذه �ل¶اهرة كنتيéة ذ�تها 

ل�صقو• كل}حد�ث������ة ��صتبد�ديةz يف �لبلد�ن 

، ن¶ن  غ������ري �حلديث������ة تاريîي������اً. يف �لو�ق
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أRم������ة �لهوية، قبل �أن تكون، ح�صب بع�ش  �أن �

�لنا�ش، علم������ة }ه�صا�صة ثقافي������ةz للبلد�ن 

�مل�صماة }ع������امل ثالثz، رÃا يé������ب �أن نعت 

ذلك كعلم������ة ذ�تها مطالب������ة Rو�ê تاريîي 

ب������ني قيم  �حلد�ثة �لغربية �لغاRية  و�لتقليد   

وهن������ا ن�صتطي  �أن نثبت فعليا  �صورة حيوية 

ومهارة �لثقافة �ل�رشقية. هذ� �لو�ق يعيدنا 

�إ¤ رف�������ش نهائي لكل نزعة هيغيلية للتاريخ 

Rمنة �حلديثة كما لو كانت  تت�صور و�صول �لأ

خرى.  نهاية وم������وت نهائي للح�ص������ار�ت �لأ

هور جديد   عل������ى �لعك�ش: نحن يف ع�������رش 

}حل�صار�ت  ميتةz! و�إحياء للغرب �ملحت�رش 

و�ن  �إن ��صتيق������ß م������ن غفلته قبل ف������و�ت �لأ

و��صتطا  �إنقاذ حياته من �لهل !

�إن �لفل�صفة �لتي ت������رى �أن �لتاريخ ميثل 

أ�صا�ش تكوين  حرك������ة دون ع������ودة كان������ت يف �

Rمن������ة �لغربي������ة �حلديث������ة باأكملها.بي������د  �لأ

أ�ص�ش  أنن������ا، كما حاولنا  �لتف�صري ف������اإن �أRمة � �

�حلد�ثة  و�لعومل������ة وكذلك �لنبثاق �ملفاج 

B�صيوي������ة يف هذه �ملرحل������ة �لنهائية  لبل������د�ن �

للق������رن �لع�رشين  وVصعت ح������د� لهذ� �لوهم 

أRم������ة �لهوي������ة تقودنا ب�صكل  �لفل�صف������ي. �إن �

حتم������ي نحو تكوين غري م�صب������وق. ون�صتطي 

�لقول �أن �لعومل������ة تتîلى عن �لعامل يف وVص 

لعودة تاريîي. هذ� �لو�ق يعمل ب�صكل �أل 

تكون �أي عودة مكون������ة وم�صتمرة للتقليد �أو 

ن. ورÃا مل  Bحتى �لتفكري بها ممكن������ا بعد �ل

اهل �حلد�ثة. ولكن  يعد با�صتطاعة �لعامل 

طروحة، فلق������د رف�صنا  �إذ� قبلن������ا ه������ذه �لأ

�لنزع������ة �لهيéيلية لعدم ع������ودة تاريîي يف 

ن يف �صéل �لفل�صفة �لتطورية  �لوقت ذ�ته لأ

الد  تبدو لنا فك������رة خلود �لغرب وتفوقه �

يف �لع������امل هي فكرة م�صéل������ة ويقينية، وهذ� 

يتطاب≤ م وهم }�ملوت �لنهائيz للح�صار�ت 

خرى. �إن ع�رشنا هو ع�رش �لتكوينات غري  �لأ

�مل�صبوقة. وبهذ� �ملعنى فاإن �أي تكوين ميكن 

�لتفكري فيه قد ليبدو ممكنا �إل �نطلقاً من 

�لعÎ� بالعنا�رش �ملكونة لكل قارة ثقافية، 

ومل يع������د ممكنا نف������ي �حلقائ������≤ �÷غر�فية 

أو �إلغاء وجود روؤى  و�لتاريîية و�ل�صيا�صي������ة �

ا�صة بالقار�ت غري  ا• �لتفكري � �لعامل و�أ

�صيوي �ليوم  Bيا. �إن �لو�ق �لîحلديث������ة تاري�

هو و�ق������  �ختلل وتفاوت ب������ني �لقت�صاد 

B�صيا  �لقت�صادي قد   و�لثقافة. مل يكن تقدم �

و�صل �إ¤ تكوين خطاب ثقايف مقابل ملئم. 

�صيا  Bلك������ن هذ� �لتقدم �لقت�ص������ادي �لكبري ل

�صيéد �أخ������ري�ً وب�صكل ليقب������ل �÷دل لغته 

�لفل�صفية و�لثقافية.
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ريادة القت�ضاديات ال�ضاعدة.. ال�ضني والهند نوذجا!- ت�ضرين يف الثنني  1 اآذار- 2010- العدد 10737- مقال   -1

ندبندنت. مرتجم عن �ضحيفة الإ
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خرية �لعديد من �÷امعات و�ملعاهد �لعلمية على  ه������رت يف �ل�صنو�ت �لأ

وعة صوعة صوعة  Vن درجاتها �لعلمية للطلبة، بناء على مناه در��صة مو ن درجاتها �لعلمية للطلبة، بناء على مناه در��صة موVصم�صتوى �لعامل،  صم�صتوى �لعامل، 

ل م تلك �÷امعات، صل م تلك �÷امعات، صل م تلك �÷امعات،  صبك������ة �لعنكبوتية، حيث يقوم �لطالب بالتو��صبك������ة �لعنكبوتية، حيث يقوم �لطالب بالتو�� بك������ة �لعنكبوتية، حيث يقوم �لطالب بالتو��صبك������ة �لعنكبوتية، حيث يقوم �لطالب بالتو��ص صد�خل �ل�صد�خل �ل�

ل �لطالب على صل �لطالب على صل �لطالب على  ص �لعملي������ة �لتعليمية حتى يح�ص �لعملي������ة �لتعليمية حتى يح� أ و�لت�صéي������ل فيها، ومن ثم تبد�

ي صي صي  V�ÎصفV�Îصف أو �لتعليم �ل هاد�ت������ه �لعلمية، وهو ما يعر بن¶ام �لتعلم عن بعد صهاد�ت������ه �لعلمية، وهو ما يعر بن¶ام �لتعلم عن بعد صهاد�ت������ه �لعلمية، وهو ما يعر بن¶ام �لتعلم عن بعد � ص�ص�

يطاني������ة �ملفتوحة �أول جامعة يف �لعامل  . وقد كانت �÷امعة �ل يطاني������ة �ملفتوحة Îوين . وقد كانت �÷امعة �ل يطاني������ة �ملفتوحة Îوين . وقد كانت �÷امعة �ل وين ��Î��Î ������ �لك����لك��� إ�لإ�لإ

.…Qƒس� Öاتc
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�عتمدت ن¶������ام �لتعلم عن بع������د، وذلك يف 

ثمانينيات �لق������رن �ملاVصي، ث������م تبعتها بعد 

ذلك بع�ش �÷امع������ات يف �لوليات �ملتحدة 

مريكي������ة، منه������ا جامع������ة فيلدلفيا �لتي  �لأ

مريكية �لتي  كانت يف مقدم������ة �÷امعات �لأ

�عتمدت ن¶ام �لتعليم 

أم������ا يف عاملنا �لعربي، فقد  لكÎوين. � �لإ

ه������رت �أول جامع������ة �فV�Îصي������ة يف �صورية 

، وقام������ت بتîري عدد كبري من  عام 

�لطلبة، ومن ثم تبعتها م�رش يف �لعام 9 

بافتتاì �أول جامعة �إلكÎونية، و�لتي �أقيمت 

ب�صبب تز�يد �أعد�د �لطلب������ة �لذين يرغبون 

بالنت�صاب �إ¤ �÷امعات.

ÊhÎµd E’G º«∏©àdG Ωƒ¡Øe

أو  لكÎوين � ميك������ن �لن¶ر �إ¤ �لتعلي������م �لإ

أنه نو من �لتعليم يعتمد على  �لفV�Îصي على �

لكÎونية يف �لت�صال  ��صتîد�م �لو�صائ �لإ

و��صتقبال �ملعلومات، و�كت�صاب �ملهار�ت بني 

�ملعلمني و�لطلب و�ملوؤ�ص�صة �لتعليمية، ورÃا 

بني �ملعلم������ني و�ملوؤ�ص�ص������ة �لتعليمية، وهنا 

م�صطلحات عدة ت�صتîدم بالتبادل يذكرها 

 Virtual Learning :وفيليب منها Rدوبو

 On Linو  Electronic Educationو

Education وWeb based،  وغريه������ا 

من �مل�صطلحات ومييل �لبع�ش �إ¤ ��صتîد�م 

لكÎوين بدلً من �لتعليم  م�صطل �لتعليم �لإ

نه تعلي������م يعتمد على  �لفV�Îص������ي، وذلك لأ

لكÎونية، فهو تعليم حقيقي ولي�ش  �لو�صائ �لإ

لوي�ش عندما  �فV�Îصيا، ويوؤكد هذ� �لتوجه 

يت�صاءل ع������ن طبيعة معنى كلم������ة �فV�Îصي 

Virtual ويعد �لتعليم با�صتîد�م �لتقنيات 

أم������ر�ً حقيقياً، ول�صك �أن نتائ  لكÎونية � �لإ

هذ� �لتعلي������م توحي بوج������ود تعليم حقيقي 

أنه  رÃا يو�كب �لتعلي������م �ملعتاد، على �لرغم �

ل ي�صتلزم وجود مبان �أو �صفو در��صية، بل 

�إنه يلغي �ملكونات �ملادي������ة للتعليم، ويرتب 

لكÎونية  هذ� �لن������و من �لتعليم بالو�صائل �لإ

أ�صهرها  و� و�لت�ص������الت  �ملعلومات  و�صبكات 

نÎنت �لتي �أ�صبحت و�صيطاً فاعًل للتعليم  �لإ

لكÎوين. �لإ

 º«∏©àdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ä’É``̀›

ÊhÎµd E’G

نÎن������ت حديثة �ل�صتîد�م  تعد تقنية �لإ

وهي تفي������د كًل من �ملعلم و�ملتعلم، يف �لنمو 

كادمي������ي  �ملهن������ي و�ملع������ريف، ويف �لنم������و �لأ

و�لتح�صيل �لعلم������ي للمتعلم، وميكن �إجمال 

نÎنت يف جم������ال �لÎبية  �ل�صتف������ادة م������ن �لإ

تي: Bب�صكل عام بال
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لك������Îوين، فع������ن  ي������د �لإ  خدم������ة �ل

طريقه يتم �إر�صال �لر�صائل وقو�عد �لبيانات 

نÎنت  ي م�صتî������دم للإ ، وميكن لأ �م������ و�ل

�أن ير�ص������ل وي�صتقب������ل �لر�صائل م������ن و�إ¤ �أي 

م�صتîدم �Bخر.

 تقوم �لعديد من �÷امعات يف �لعامل 

نÎنت كم�صدر هام من  با�صتî������د�م �صبكة �لإ

أك������ �لطلب ل  م�ص������ادر �لتعليم، فاأ�صب �

يتعلمون ع������ن طري≤ �لكتاب �ملنهéي �ملحدد 

ا عن طري≤ جم �ملعلومات �حلديثة من  و�إ

نÎن������ت ومن م�صادر متعددة  خلل �صبكة �لإ

وب�ص������كل متكامل، مم������ا يعزR ثق������ة �لطالب 

بنف�صه، ويقلل من وقت تعلمه.

3 تقوم بع�ش �÷امعات بطرì مناهéها 

�لتعليمي������ة، و�مل������و�د �لدر��صي������ة عل������ى �صكل 

�صفح������ات ويب، وباإم������كان �لطلبة �مل�صéلني 

فيها ت�صفحه������ا وهم يف �أماكنهم ومن خلل 

�أوقات فر�غهم �أو وهم يعملون.

 تو�فر خدم������ات جمموعات �لنقا�ش، 

ر�ت  و�لتي ” تطويرها لت�صمل خدمات �ملوؤ

ثل و�صطاً ممتاR�ً للباحثني  عن بعد، و�لتي 

لتب������ادل وجه������ات �لن¶ر، وط������رì �مل�صكلت 

������ر�ت عن بعد  �لبحثي������ة، وكذلك عقد موؤ

دون �إهد�ر للوقت و�÷هد.

5 توفر خدمة �لول������وê عن بعد، حيث 

ميك������ن �لدخ������ول �إ¤ كمبيوتر بعي������د يف �أي 

نÎنت، فعن طري≤ ما  مكان من �لعامل ع �لإ

ي�صمى بالدليل �لعام �لذي يحوي ملî�صات 

بحاث، و�أطروحات �لدكتور�ه، و�ملاج�صتري  �لأ

�لتي �أجن������زت يف �÷امعات وميكن �لدخول 

�إليها و��صتعر�Vصها وطل������ب ن�صîة �إلكÎونية 

منها عن طري≤ خدمة نقل �مللفات �ملعروفة 

FTP كما ” وVص �لدوريات  �خت�صار�ً ب�������

و�ملé������لت، و�ل�صح������ف ب�ص������كل �صفح������ات 

�صاتذة  ويب على �ل�صبكة، وه������ذ� ما مكن �لأ

م������ن متابع������ة ن�صاطاته������م �لعلمي������ة ح�ص������ب 

�خت�صا�صاتهم.

6 توف������ر خدمة �أن¶م������ة �ل�صتعر�Vش، 

أنو� ميك������ن من خلله������ا �حل�صول  وه������ي �

عل������ى �ملعلومات بطريقة �صهلة، وذلك بكتابة 

World Key فيتم  �صا�صي������ة  �لكلمات �لأ

عرV������ش �ملو�ق������ �لتي حتتوي عل������ى �مللفات 

�ملعنية �ملن�صودة.

خبار، وم������ن خللها  7 جمموع������ات �لأ

ن�صتطي �أن نتع������ر ونتعلم �أي �صيء يéري 

يف �لعامل.

نÎنت جو�ً تعليميا غري  8 توفر �صبكة �لإ

تقلي������دي ويéعل �Bفاق �لتعليم مفتوحة، وغري 
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 ، أو منه أو Rمان � fiددة Ã������كان �

مما يعط������ي �ملتعلمني ج������و�ً من 

ثارة. �لتحفيز و�لتحدي و�لإ

 ÊhÎ````̀µ````̀ d E’G º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG

Ωƒ∏©dG º«∏©Jh

أك  تع������د م������ادة �لعلوم م������ن �

�مل������و�د �لتي ميك������ن �أن ت�صتîدم 

لكÎوين يف تدري�صها،  �لتعلي������م �لإ

فمو�د �لعلوم تتميز با�صتîد�مها 

للمîت������ �لعلمي، حيث يتم جم 

�لبيان������ات  و�إدخ������ال  �ملعلوم������ات 

مور ميكن  ومعا÷تها، وه������ذه �لأ

تنفيذها بي�������رش و�صهولة، وبوقت 

وتكلفة �أقل با�صتîد�م �حلا�صوب، 

������ا• �لتفكري  أ كم������ا �أن تعل������م �

أه������م ��صتîد�م  يحتمل �أن يكون �

للحا�ص������وب يف �لتعلي������م، وبه������ذ� 

فاإنه يقدم للمتعل������م فر�صة للبتكار وحتمل 

�مل�صوؤولية وتقدير �لذ�ت، وهذ� بدوره يوؤدي 

أ�صلوب حل �مل�صكلت لدى �ملتعلم  �إ¤ تنمية �

أه������م �أهد� تعلي������م وتعلم �لعلوم  وه������و من �

أ�صلوب  � �لتعليمي������ة. ويعد  ÷مي �مل�صتويات 

ح������ل �مل�ص������كلت �أحد ط������رق �لتدري�ش �لتي 

ت�صاعد �ملتعلم على رب ما يتعلمه Ãو�قف 

�حلياة �ليومية وÃ�صائل حقيقية تتمثل هنا 

ا  ب�ص������وؤ�ل ل ميكن حله بطريقة مبا�رشة، و�إ

يتطلب تفكري�ً ومعلوم������ات ومهار�ت �صابقة، 

لذل������ك فاإن على �ملعل������م �أن يكون على در�ية 

تام������ة باأ�صلوب حل �مل�ص������كلت، ويق�صد هنا 

باأ�صل������وب حل �مل�صكلت طريقة تعلم تتحدى 

طر �ملرجعية �ملعتادة لدى  �لبنى �ملعرفية و�لأ

�لطالب من خلل عرVش م�صكلة جديدة يف 

�ملوقف �لتعليم������ي �لتعلمي وذلك با�صتîد�م 
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 . �لتفكري �لعلمي ولي�ش بالتذكر و�ل�صÎجا

�صلوب  ويوؤكد عدد من �لÎبوي������ني على �أن لأ

ح������ل �مل�ص������كلت نف�������ش خط������و�ت �لطريقة 

�لعلمي������ة يف �لبح������ث و�ل�صتق�ص������اء، وميكن 

أ�صلوب حل �مل�صكلت يف �لتدري�ش  ��صتîد�م �

لكÎوين من خلل: با�صتîد�م �لتعليم �لإ

 تق������دË م�صكلة  موقف يثري �لت�صاوؤل 

 Open لنهاي������ة� ìب�ص������ورة �ص������وؤ�ل مفت������و

Ended Question عل������ى �أن تك������ون من 
و�ق �حلياة �ليومية للطالب.

 �صياغ������ة �مل�صكلة ب�ص������كل قابل للبحث 

و�لقيا�ش.

دو�ت  ج������ر�ء�ت با�صتîد�م �لأ  تنفيذ �لإ

و�لقيا�صات.

 ت�صéي������ل �لبيان������ات وعرVصه������ا ب�صكل 

جد�ول ور�صومات.

.  تف�صري �لبيانات و��صتîل�ش �لنتائ

طو�ت �ملتبعة حلل �مل�صكلت  � Ëتقو 

وتقوË �لنتيéة �لنهائية وهنا ي�صل �لطالب 

�إ¤ �إدر� �حللول �لبديلة.

�صلوب حل �مل�صكلت  �صا�صية لأ �إن �مليزة �لأ

تكم������ن يف نقل م�صوؤولية �لتعلم من �ملعلم �إ¤ 

أن������و� من �مل�صكلت  �لطال������ب، وهنا عدة �

وهي:

 �مل�صكلت �ملغلقة: وهي تلك �مل�صكلت 

�لتي لها حل �صحي و�حد، وطريقة �صحيحة 

أ�صلوب حل �مل�صكلت  ث������ل � و�حدة للحل، و

بالنم �لتقليدي.

 �مل�صكلت �ملفتوح������ة: وهي �مل�صكلت 

�لتي لها حل������ول �صحيحة عدة كما لها طرق 

تلفة عدة للو�صول �إ¤ �حلل.

 �مل�ص������كلت �ملتو�صط������ة: وه������ي تل������ك 

�مل�صكلت �لتي تق بني �لنوعني �ل�صابقني.

ÊhÎµd E’G º«∏©àdG ìÉ‚ äGOófi

أ�صهمت يف  �صب������اب �لتي � �إن �أحد �أهم �لأ

هور موؤ�ص�ص������ات �لتعلم عن بعد هو قدرتها 

عل������ى �صد عé������ز موؤ�ص�صات �لتعلي������م �لعا 

�لن¶امي������ة يف ��صتيعاب �لطلب������ة، ويف توفري 

مقاعد للد�ر�صني بتكلفة �أقل من �÷امعات 

�لن¶امية وتعليم جيد �لنوعية، وبذلك يكون 

ن¶ام �لتعلم عن بعد مكمل للتعليم �لعتيادي 

ول ميك������ن �أن يكون بديل عن������ه، ولذ� جند 

�أن �لتعل������م عن بعد مثله مثل �لتعلم �لن¶امي 

كادمييون  يف �÷امعات �لغربي������ة، ويوؤكد �لأ

�ء �لتعلي������م على �أن هن������ا fiدد�ت  وخ������

يتل������زم توفرها لنéاì هذ� �لنو من �لتعليم، 

ومنها:

 ت�صمي������م �ملن¶وم������ة �ملتكاملة للتعلم 
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عن بعد، وكذل������ك ت�صميم �لنماذê �مل�صاعدة 

كادميية و�ملقرر�ت  �م������ �لأ �ل يف تو�صيف 

و¤، ومرحلة �لدر��صات  للمرحلة �÷امعية �لأ

�م  �لعليا باملوؤ�ص�ص������ة �لتعليمية ملîتلف �ل

�ملعتم������دة، �إVصاف������ة �إ¤ ت�صمي������م ��صتمار�ت 

�ل�صتبيانات �لذي ت�صاعد يف متابعة �لعملية 

دمات �÷امعي������ة ومتابعة  �لتعليمي������ة، و�

ريéني وغريها. �

كادميية ومعايري   Vصب������ �ملعاي������ري �لأ

�م و�عتمادها  �÷ودة يف مر�حل ت�صميم �ل

ومر�جعته������ا يف �إد�رة بر�م �لتعلم عن بعد، 

�صل������وب �لذي يحق������≤ �ملعايري  و�للت������ز�م بالأ

كادميية للدرجة �ملمنوحة. �لأ

3 �أن تر�عي �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �لقو�نني 

�ل�صارية يف �لبلد �لتي تقدم فيه بر�م �لتعلم 

�م Ãا  عن بع������د بتطوير و�إد�رة ه������ذه �ل

�ص�������ش �ملتعار عليها للتعليم  يتنا�صب م �لأ

�÷امعي.

 �أن يعام������ل طال������ب �لتعلي������م عن بعد 

م������ن حيث �لقبول و�لت�صéيل وغريها معاملة 

�لطالب �ملنت¶م عد� ح�صور �ملحاVرش�ت.

5 �أن حتر�ش �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية على �أن 

كادميية للدرجات �ملمنوحة  تكون �ملعايري �لأ

ة م �لدرجات  نام �لتعلم عن بعد متكاف ل

نحها �ملوؤ�ص�ص������ات بالن¶ام �لتقليدي،  �لتي 

وملتزمة بال�صو�ب و�ملعايري �ملعتمدة بالبلد 

�لذي توجد فيه �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية.

6 �أن تك������ون �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �ملقدمة 

نام �لتعليم عن بعد معÎفاً بها من قبل  ل

ة �عتماد  م �أو هي وR�رة �لتعلي������م يف بلدها �لأ

�أكادمي������ي معÎ به������ا، ومعتم������دة من قبل 

������ات �لتي ت�رش على ن¶ام  �ملن¶مات و�لهي

�لتعلم عن بعد.

7 �أن حتر�������ش �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية على 

�أن يت������م تقدË بر�م �لتعليم عن بعد بحيث 

توفر للطلب فر�صاً عادلة ومعقولة للو�صول 

جن������اR متطلبات  �إ¤ �مل�صتوي������ات �ملطلوبة لإ

.êرîلت�

8 �أن ميث������ل �لتعلي������م عن بع������د ن�صاطاً 

ميار�صه جمي������ �مل�صاركني يف �لن¶ام، بحيث 

ت�صتîدم نتائ �لتق������وË و�ملر�جعة و�لتغذية 

�لر�جع������ة ب�ص������كل م�صتمر لتطوي������ر مكونات 

�لتعلي������م و�لتعلم كافة �إVصاف������ة �إ¤ �لتقنيات 

�مل�صتîدمة.

9 �أن توفر �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �ملعلومات 

�لكاملة و�لو�Vصحة للطلب �لد�ر�صني عن بعد 

يف �ملéالت �لتالي������ة: طبيعة برنام �لتعليم 

عن بع������د ومتطلباته، �لعلقة بني �لتح�صيل 
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جناR و�لتقييم، وحتدد �ملوؤ�ص�صة �لو�صائل  و�لإ

 Ëليات �ملنا�صب������ة لتو��صل �لطلب وتقد Bو�ل

�أعمالهم Ãا يتلءم م������ �لطلب �لد�ر�صني 

من بعد، و�أن تبل �لطلب بهذه �لو�صائل.

�لقو�عد  ب������ني  �لت������و�Rن  مر�ع������اة   

و�ملتطلب������ات  �لع������ا  للتعلي������م  كادميي������ة  �لأ

ا�ص������ة للنم������ �ملعتمد للتعل������م عن بعد،  �

مي������ �ل�صاعات  كادميي و مثل �لع������بء �لأ

�ملعتم������دة، وخ�صائ�ش ن¶ام �لتعليم عن بعد 

وكيفي������ة �لتفاعل معه، كما يé������ب �أن تقدم 

هذه �ملعلومات �إ¤ �لطلبة بحيث يتعني على 

�لط������لب �تî������اذ �لقر�ر�ت ح������ول در��صتهم 

وتقييم م�صاره������م �لدر��ص������ي ح�صب معايري 

د�ء. و�Vصحة �لأ

äÉbƒ©eh äÉ«HÉéjEG

اوR �لعامل �لي������وم م�صاألة مناق�صة  لق������د 

ر�ته، وVرشورة  �أهمية �لتعليم عن بع������د وم

أك فاأك  خذ به، و�ص������ار �لÎكيز ين�صب � �لأ

وي������د نوعيته وحت�صني كفاءة  على م�صاألة 

رجاته، لريتب �رتباطاً ع�صوياً باحتياجات 

�لد�ر�صني و�صوق �لعمل وم�صتلزمات �لتنمية، 

�ء �لÎبية و�لتعليم جمموعة من  ويحدد خ������

لكÎوين، ومن  يéابيات لن¶������ام �لتعليم �لإ �لإ

�أهمها:

 �أن ه������ذ� �لن¶ام ل يو�ج������د فيه �ملعلم 

و�لطال������ب يف ذ�ت �ملكان، وه������و ها يق�صي 

ة عن �ل�صفر  على كثري م������ن �مل�صكلت �لنا�ص

و�لغÎ�ب للح�صول عل������ى �صهاد�ت در��صية 

بعينها.

أك  أد�ء �لطالب ب�صكل �  ميكن تقيي������م �

دق������ة قيا�صاً عل������ى ن¶ام �لتعلي������م �لتقليدي، 

أد�ء جيدة  وذل������ك ي�صتلزم وVص ن¶������م تقييم �

تنا�صب ن¶ام �لتعليم عن بعد.

 وج������ود وف������رة يف �لو�صائ������ل �لتعليمية 

ف������لم �لتعليمية  �م������ �حلا�صوبي������ة و�لأ و�ل

و�ملكتبات �ليومية، تتي �أك قدر من �لتعليم 

 ìو�لتدريب للطالب، مما ي�صاعد على �إي�صا

�ملادة �لعلمية ب�صكل �أف�صل، ومن ثم �لرتقاء 

بالعملية �لتعليمية.

وعن معوق������ات ن¶ام �لتعلي������م عن بعد، 

�ء  وخ�صو�ص������اً يف عاملنا �لعربي، يقول �

أه������م �ملعوقات �أمام تطبي������≤ �لتعليم عن  �إن �

�ت �ملنا�صبة و�للRمة  بعد عدم وج������ود �

������ات �لتدري�صية  و�لكافية م������ن �أع�صاء �لهي

�ملوؤهلني للقيام باإعد�د وتدري�ش �ملادة �لعلمية 

�ملنا�صبة له������ذ� �لنو من �لتعلي������م، وVرشورة 

ح�صولهم عل������ى دور�ت متî�ص�صة يف هذ� 

�ملéال، ل�صمان �إعد�د مادة تعليمية تتنا�صب 
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م������ حالة �لدر��صة عن بعد، ول�صمان توجيه 

�صا�صية و�ل�رشورية  �لد�ر�ش �إ¤ �ملح������اور �لأ

أثن������اء �لدر��ص������ة Vصمان������اً لتحقي������≤ �أق�صى  �

��صتف������ادة ممكنة، وهذ� ميك������ن �لتغلب عليه 

������ات �لتدري�ش على كيفية �لتعلم  بتدريب هي

أ�صا�ش عملية �إعد�د  ع������ن بعد، وهو ما يعت �

أ�صا�ص������ي للو�صول  �ملادة �لتعليمي������ة، و�رش• �

�م عن بعد ذ�ت جودة عالية. ل

 ⁄É``©``dG ‘ ÊhÎ````̀µ````̀d E’G º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

»Hô©dG

�ء �لÎبية  كادمييني وخ يتف≤ مع¶������م �لأ

و�لتقنية على �مل�صتقبل �لو�عد لن¶ام �لتعليم 

لكÎوين يف عاملنا �لعربي، وهنا fiاولت  �لإ

جادة يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية لتفعيل 

أنه مل ي�صل  لك������Îوين، �إل � ن¶������ام �لتعلي������م �لإ

ملرحل������ة �لثبات و�لعÎ� به يف كل �لبلد�ن 

�لعربية، وماR�ل ين¶ر �إليه ن¶رة ريبة وحذر 

من �مل�صوؤول������ني �لقائمني على �لتعليم، وذلك 

�صباب �أهمها: يرج ملéموعة من �لأ

، و�صعوبة تقبل وجود   ثقافة �ملéتم������

خري������ جامعة دون �لتز�مه ب������دو�م جامعي 

منت¶م.

ا�صة   ع������دم وVصوì وتباين �ملفاهيم �

بالتعلي������م عن بعد ب������ني �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 

Bليات �لتطبي≤  �لت������ي تقدم بر�جمه من حيث �

و�لتنفيذ.

 هنا �ختلف������ات يف تلك �ملعايري بني 

ات �لعتماد و�÷ودة يف �لبلد�ن �لعربية  هي

�ملîتلف������ة، مما ق������د يéعل بع�صه������ا يرف�ش 

�لع������Î� بتل������ك �ل�صهاد�ت، وه������ذ� بدوره 

كفي������ل ب�رش �لكثريين عن �للéوء ملثل هذ� 

�لنو من �لتعليم. لك������ن ومهما يكن من �أمر 

أ �لتعليم  أو رف�������ش مبد� و�ص������و�ء قبل �لبع�ش �

ع������ن بعد، فاإن �÷امعات غ������ري �ملن¶ورة قد 

�أ�صبحت حقيقة ر�هن������ة و�أن �لتناف�ش بينها 

وبني �÷امع������ات �لن¶امية ج������ار على قدم 

و�صاق.

¥µ
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ن�صان عل������ى تكوين علقات جديدة ��صتناد� �إ¤ عقل  ب������د هو قدرة � هو قدرة � هو قدرة �لإ �لإ

إخرون بقولهم: �إخرون بقولهم: �إن  B صلوVصلوV ص ص �لقادر. وعرف������ه � إلقائم �إلقائم �إ¤ � ������ ص������ ص������ � VصلوVصلو � Rاوéناق������د يت

صوVصوV ص ص  أ ل دوماصل دوماصل دوماً ويف تعريف ثالث � صف�صف� إلتح�صني �إلتح�صني �إ¤ �لأ د صد صد �لتطوير و� ص ين�ص ين� ب������د ين�� ين�� �لإ

مل: هو صمل: هو صمل: هو �لن¶رة �ملتكامل������ة للتفكري و�لتي حتتم على �ملفكر حتليل وتقييم  ص�ص� أ و�

صخذ منه ما ي�صخذ منه ما ي� وما ينا�صب ثم عليه �ص وما ينا�صب ثم عليه �ص وما ينا�صب ثم عليه �أن يطور ويبتكر ما هو  ام������ا هو كائن ليام������ا هو كائن لياأ

إدي �إدي �إ¤  دي �ودي �وؤ ولتي تولتي ت ، منها }�لعملية � ، منها }� ، منها }� بد لن هنا تعاري������ف عديدة للن هنا تعاري������ف عديدة للإ جديد. كما �أ

�بت������كار �أفكار جديدة، تكون مفيدة ومقبول������ة �جتماعياً عند �لتنفيذz وهنا 

.…Qƒا• �س£ Hاحå و

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

GدH E’G áيLƒdƒµسي�

❁
ل لü©eسΩƒ حممد  ü©eسΩƒ حممد 
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تعري������ف �صام������ل للدكت������ور عل������ي �حلمادي، 

بد�  ول من �صل�صلة �لإ �أورده Vصمن كتاب������ه �لأ

يال �لعلمي  أن������ه: }مزي من � ويقول فيه با

يéاد فكرة  أو لإ �ملرن، لتطوير فكرة قدمية، �

جديدة، مهم������ا كانت �لفك������رة �صغرية، ينت 

، ميكن تطبيقه  عنها �إنتاê متميز غري ماألو

.zو��صتعماله

?´óÑŸG ƒg øe

يتح������دى  و�  مفك������ر  �صî�������ش  ه������و   

�مل�صكلت و�مل�صاع������ب باإيéاد حلول جديدة 

أو �أفكار جديدة مل  ناجحة وقابلة للختي������ار �

أثبتت �لدر��صات  يطرقها �أحد من قبل وقد �

بد� و�لذكاء كبري. �أن �لرتبا• بني �لإ

بد� هو �إنتاê �أفكار جديدة خارجة  فالإ

، عل������ى �رش• �أن تك������ون �أفكار�ً  ع������ن �ملاألو

ب������د� يف جمال يéلب  مفي������دة، وقد يكون �لإ

�لدمار و�ل�������رشر وهذ� ل ي�صم������ى �إبد� بل 

ف������اً �بتكر طريقة  تîري������ب، فلو قلنا �إن مو

 êنتا أو لتعزيز �لإ جديدة لتîفي�ش �لتكاليف �

أو ملنت������ جدي������د، فتعت ه������ذه �لفكرة من  �

. بد� �لإ

بد� و�لبت������كار و�لتéديد..  كما يعد �لإ

أ�صا�صّية لتطوير �حلياة، وبع�ش من  عنا�������رش �

�لنا�ش قاعدون ك�ص������ا¤ يعي�صون على جهود 

غريه������م، ومنه������م عامل������ون، عل������ى درجات 

متفاوت������ة يف �÷د و�ل������د�أب و�ملثابرة، لكنهم 

طّيون تقليدّي������ون، ل ميلكون �لقدرة على 

حت�صني �لو�ق وتقدË �÷ديد، فهم يكّررون 

 .êنتا أنف�صهم، ويوؤّدون �إ¤ Rيادة يف �لإ �

و�إذ� كان وجود �لقاعدين �لك�صا¤ Vصاّر�ً 

، ف������اإن وج������ود �لعامل������ني، ل�صّيما  باملéتم

�أ�صحاب �÷ّد و�ل������د�أب.. Vرشوري حيث ل 

تقوم �حلياة من دونهم. 

لكن ثّمة فريقاً ثالثاً، عليه مد�ر �لتéديد 

و�لتح�صني. �إنه فري≤ �ملبدعني، �لفري≤ �لذي 

ل يكتف������ي بالتعامل م ما ه������و موجود، ول 

������ا• �ملاألوفة، بل  بتك������ر�ره و�ل�صري على �لأ

ميلك �لن�������زو نحو �لتغيري و�لق������درة عليه، 

 ، بد� ح�صن فهو �لإ فاإذ� كان تغيري�ً نح������و �لأ

و�أ�صحابه �صنف نادر يف �حلياة، وعليه �ملعّول 

ف�صل.  يف حتويل تّيار �ملéتم نحو �لأ

و�إذ� كان وج������ود �ملبدع������ني مهّماً يف كل 

رو �ل�صع������ف و�لركود  ، فاإن������ه يف  ر

همية،  حبا•.. يكون وجودهم يف غاية �لأ و�لإ

Rمات �إل بوجود �أ�صحاب  رê من �لأ �إذ ل 

�ملو�هب و�لكفاء�ت �ملتمّيزة. 

�صود �لدوؤ �لذي  أ ع������ن �أبي �لأ حني نقر�

ليل بن �أحمد  أ بوVص قو�عد �لنحو، و� بد�

�لفر�هي������دي �ل������ذي ��صتنب بح������ور �ل�صعر 

مام �ل�صافع������ي �لذي وVص �أول  �لعرب������ي، و�لإ

كت������اب يف �أ�صول �لفق������ه، و�بن خلدون �لذي 

، و�بن �لهيثم  أر�ص������ى قو�عد علم �لجتم������ا �
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ون¶رياته يف عل������م �ل�صوء، و�بن �لنفي�ش يف 

�كت�صافه لل������دورة �لدموية �ل�صغرى.. وحني 

Bين�صتاين �لذين  أ ع������ن نيوتن وغاو�������ش و� نقر�

أبدع������و� يف �لرياVصيات و�لفيزي������اء.. فاإننا  �

ا• فري������دة، مل يكن �إنتاجها  نتح������ّدث عن �أ

، بل هو حتويل للتيار،  مي أو  جمّرد تكر�ر �

كل يف ميد�ن عمله و�إنتاجه. 

ولي�ش �ملر�د �أن ياأتي �ملبد ب�صيء جديد 

منقط عما قبله، بل �أن يبني على ما �صبقه 

أت������ي باملزيد، ويكون �إبد�عه Ãقد�ر حéم  ويا

هذ� �ملزيد ونوعه وقيمته. 

وم هذ� ميكن �لتميي������ز بني �إبد� كلّي 

مام �ل�صافعي مثًل وجد  و�إبد� جزئ������ي. فالإ

�أمام������ه نتاê فقهاء جمتهدي������ن �ّتبعو� قو�عد 

معينة يف �جتهادهم فكان له ف�صل �ل�صب≤ يف 

��صتنبا• هذه �لقو�ع������د وVصبطها.. ثم جاء 

من بعده �أ�صولّي������ون تقّدمو� خطو�ت �أخرى 

�صول فكان له������م �إبد�عات بقدر،  يف علم �لأ

أ�صمل.  m �أعم≤ و� وكان له ف�صل يف �إبد�

بد� يف �أي جمال  ومث������ل هذ� يقال يف �لإ

د�رة و�ل�صيا�صة  دب و�لإ من جمالت �للغة و�لأ

و�لفيزياء و�لتكنولوجيا و�لطب و�ل�صيدلة..

 ¿Éàª∏c  QÉ``̀µ``̀à``̀H’Gh  ´Gó`````̀H E’G  π``̀g  

 ?¿ÉàaOGÎe

قد يعّد �لبتكار �إنت������اê �أي �صيء جديد، 

أو تعبري فني. و�÷ّدة هنا  من حل م�صكل������ة، �

أم������ر ن�صبي، فما يعد جدي������د�ً بالن�صبة لفرد  �

قد يكون معروفاً ل������دى �Bخرين. و�لطفل يف 

 Îîألعابه مبتكر �أ�صيل، وكذ� من ي كثري من �

أو �قت�صادياً  أو ي�ص ن¶اماً �جتماعياً � � ً�Rجها

جديد�ً. 

بد� فهو حالة خا�صة من �لبتكار  و�أما �لإ

وذلك حني يكون �ل�صيء �÷ديد جديد�ً على 

�لفرد وغريه. 

بد�  وكث������ري من �لباحث������ني يéعل������ون �لإ

ة بوجود �ل�صمات  و�لبتكار مÎ�دفني، �إذ �لع

تيان  �لعقلية و�لنف�صية �لتي توؤهل �صاحبها للإ

با÷ديد. 

ونح������ن �صنعتمد يف ه������ذ� �لبحث تر�د 

أو �لبتكار هو  ب������د� � �لكلمت������ني. فنقول: �لإ

�لن�صا• �لذي يقود �إ¤ �إنتاê يّت�صف با÷ّدة 

 . �صالة و�لقيمة بالن�صبة للمéتم و�لأ

 :´GóH E’G öUÉæY

أو �صî�صية  ويف تقوË �أي عمل �إبد�عي �

بد�  مبدع������ة ين¶������ر �إ¤ تو�فر عنا�������رش �لإ

�صا�صية وهي: �لأ

.ádساU C’Gو ,áb £dGو ,áfروŸG 

فاأما �ملرون������ة فتعني �صيول������ة �ملعلومات 

�ملîتزن������ة، و�صهول������ة ��صتدعائه������ا وتن¶يمها 

و�إعادة بنائه������ا و�لن¶ر �إ¤ �مل�صائل من Rو�يا 

عّدة. 

 ،êنتا أم������ا �لطلق������ة فه������ي غ������ز�رة �لإ و�
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و�رشع������ة تولي������د وحد�ت 

كاإعطاء  �ملعلوم������ات،  من 

كلمات تتف≤ م معنى ما، 

أو ترب جزء�ً  أو ت�صاده، � �

ب������كل. و�لطلق������ة تقارب 

مفهوم �لتفكري �ملت�صعب. 

�صالة فتعني  أم������ا �لأ و�

ول  بالفك������رة.  �لتف������رد 

يق�ص������د بذل������ك �أن تكون 

�لفك������رة منقطع������ة عم������ا 

قبله������ا ولكن �صاحبها R�د 

������اً، �أو عرVصها  فيه������ا �صي

بطريقة جديدة، �أو و�صل 

�إ¤ ن¶ري������ة تنت¶م �أفكار�ً 

متفرق������ة قال بها �Bخرون، 

لي������ل بن �أحمد مبد  فا

ح������ني ��صتنب������ قو�ع������د �ل�صعر �لت������ي كان 

أبد  م������ام �ل�صافعي � ميار�صه������ا �ل�صعر�ء، و�لإ

يف ��صتنبا• قو�عد �أ�صول �لفقه �لتي كانت 

تزنة يف عقول �لفقهاء، وماندلييف �أبد 

يف ن¶م ج������دول �لت�صنيف �لدوري للعنا�رش 

�لتي كانت مع¶م خو��صها معروفة من قبله، 

أبد ح������ني وVص ن¶رية  وفتح������ي �لدرين������ي �

�لتع�ص������ف يف ��صتعمال �حل≤، م �أن �لفقهاء 

منذ �لقدË كانو� يحّكمون هذه �لن¶رية يف 

حكام...  كثري من �لأ

�صالة يف �لنهاية �أن تكون �لفكرة  وتعني �لأ

 . �ملبدعة جزء�ً من �صî�صية �ملبد

�صالة هم  و�ملفك������رون �لذين يتميزون بالأ

أك تفتحاً، عقلياً و�نفعالياً.  �

وبع�ش علماء �لنف�ش يزيدون على عنا�رش 

بد� �لثلثة �ملذكورة، عنا�رش �أخرى مثل  �لإ

باأن يكون �ل�ص������يء �÷ديد مفيد�ً  �لفائ������دة 

، و�لقب������ول �لجتماعي باأن يكون  للمéتم������

 . مو�فقاً لقيم �ملéتم

لكن مثل هذي������ن �لعن�رشين يبقيان fiل 

جدل، فق������د ل تدر فائدة �÷ديد �إل بعد 
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حني، وقد يكون هذ� �ل�صيء مفيد�ً يف جمال 

وVص������ار�ً يف جمال، وقد يك������ون مرفوVصاً من 

�ملéتم �لي������وم، مقبولً غد�ً، �أو مرفوVصاً يف 

جمتم مقبولً يف جمتم �Bخر... 

ب������د� عل������ى م�صتوي������ات  وبديه������ي �أن �لإ

�صت������ى، منها �لب�صي �ل������ذي يقدر عليه كثري 

من �لنا�ش، ومنها �ملتو�ص �لذي تقدر عليه 

قلة من �لب�������رش، ومنها �لع������ا �لذي ينتéه 

�لعباقرة. 

قد تق������ر�أ ق�صيدة ل�صاع������ر عادي فتéد 

أبياتها �ص������ورة �صعرية جديدة، وقد  يف �أحد �

د �صاع������ر�ً fiلّقاً يهز م�صاع������ر وياأخذ 

 mباأحا�صي�صك و�أنت حتلّ≤ معه يف �صور ومعان

وتعبري�ت فائقة.  

بد� نتاê عقلي موؤ�ص�ش على �لتن¶ري  فالإ

باأدو�ت مناه �لبح������ث �ملÎتبة يف نه�صتها 

نح������و �÷مالية �لت������ي ي�صت�صع������ر �ملتتب لها 

مي������ان و�صدق  ء �لإ تطري������ب �لوج������د�ن ود

�لنتماء.

وهو عملّية يتدخل فيها �لل�صعور ب�صكل 

فكار  كبري �إذ �إنه يîتزن �لكثري من �لروؤى و�لأ

يف �أعم������اق �لفرد ثم تنبث≤ من �أعماقه لينت 

ويبتكر.

و�ل�صî�ش �ملبد هو �لذي ي�صتطي روؤية 

�لكثري م������ن �مل�صكلت يف �ملوق������ف �لو�حد، 

�صياء �لتي من حوله  خطاء يف �لأ حيث يعي �لأ

ويدر �لنق�ش و�لق�صور، ويح�ش بامل�صكلت 

�إح�صا�ص������اً مرهفاً، كما �إن������ه ي�صتطي ترتيب 

عنا�������رش �صابقة غ������ري مÎ�بط������ة يف �صياغة 

جديدة.

بد�عّية قد يكون قد  و�ملبد يف حالته �لإ

حترر من �ملنطقي������ة �لقدمية و�جنر بكل 

حو��صه �إ¤ �لوم�صات �لتي ت�صيء �أعماقه.

اه  ن ندف با وم������ن �ملفيد �أن ن�صع������ى لأ

فت مزي������د م������ن �لنو�فذ للعقل ك������ي يبتعد 

رويد�ً رويد�ً عن �لنغلق على ذ�ته، فالعقل 

أ�صا�صي، ب������ل وكارثي، يف  �ملنغل≤ ه������و �صبب �

بد� و  ن�صانية نحو �لإ م�صرية �ملéتمع������ات �لإ

�لتéديد 

يف لغ������ة �لع������رب يعن������ي  ب������د�  �إن �لإ

كما يقول �لر�غب  بد�  يéاد من عدم �لإ �لإ

�صبهاين يف مفرد�ت������ه }�إن�صاء �صنعة بل  �لأ

�حتذ�ء و�قتد�ءz و�لبدعة يف �ملذهب: }�إير�د 

ق������ول مل ي�ص قائله������ا وفاعلها فيه ب�صاحب 

مر  : �لأ �ل�رشيع������ة و�أماثلها �ملتقدم������ة. و�لبد

zًلذي يكون �أول�

 : حقا وحم������ل قوله تعا¤ يف �ص������ورة �لأ

}e πb```ا H æcدع```اe kن dGر�س```zπ على �أن 

أو مبتدعاً  معناه: مبتدعاً مل يتقدمني ر�صول، �

. �لقامو�ش: بد فيما �أقوله 

يéاد م������ن عدم. ومن  z ه������و �لإ بد� }�لإ

�صياء  نه يوجد �لأ �ملبد لأ أ�صماء � تعا¤  �
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Bلة، ول مادة،  جميعها م������ن �لعدم، ومن غري �

ول Rمان، ول مكان، و�ملبد �حل≤ من يدر 

خط������و• �لت�صال بني دو�خل������ه �لل�صعورية 

عم������اق ت�صب يف �لف�صاء  و�لو�ق فيÎ �لأ

حت������ى يقتب�ش منه������ا ما ي�صيء ب������ه �مللمو�ش 

. و�لو�ق

أ�صا�صي للطفر�ت  بد� منطل≤ � كذلك فالإ

ف������ر�د و�÷ماعات  �حل�صاري������ة يف حياة �لأ

و�ل�صع������وب، كونه������ا يعتم������د عل������ى �ملوهب������ة 

�لفطرية، فا و�ل�صعر مثًل ل ميكن تعلّم 

كتابت������ه يف �ملد�ر�������ش �أو �÷امعات، وكذلك 

�لق�صة و�ملو�صيقى و�لر�صم و�لنحت، وغريها 

م������ن �لفنون، ولكن �ملوهب������ة كالبذرة لبد �أن 

ت�صقى Ã������اء �لثقافة �لو��صعة �لتي تقّوي من 

مد جذورها يف �لعم≤ حتى ت�صتطي �أن تنمو 

أكلها،  وتÎعر وتوؤتي �

فاملبد كما ه������و معرو هو �لذي ياأتي 

بد� ل ميكن  بéديد يف حدود موهبته، فالإ

 R�بر ������ه وي�صعى جه������ده لإ �أن ي�صق������ بردي

ه وذل������ك تاأكيد�ً  fiا�صنه ويتé������اوR عن �صي

�صاءة. للم�صد�قية، ل رغبة يف �لإ

قوى �لتي ترب �ملبد  وهي �لو�صيéة �لأ

ÃاVصي������ه، وه������ي يف �لوق������ت نف�ص������ه تربطه 

بحاV������رشه �إذ� ��صتطا حتديثه������ا �أو حتديث 

دللته������ا، �إنه ع������امل ي�صمو دوم������اً كونه و��ص 

د�ء. رجاء، متعدد �مل�صالك، متنو �لأ �لأ

ب������د� ي�ص������ري بوVص������وì �إ¤ �لقدر�ت  فالإ

، لذلك يقول   ارق������ة �لتي ميتلكها �ملب������د �

بد�عية حتدد  : }�إن �لق������در�ت �لإ غلف������ورد

هار  ما �إذ� كان �لفرد ميل������ك �لقدرة على �إ

ة،  بد�ع������ي �إ¤ درج������ة ملحو �ل�صل������و �لإ

ه������ار �لف������رد �ملال������ك للقدر�ت  ويتوق������ف �إ

هاره  بد�عي������ة نتائ �إبد�عي������ة، �أم عدم �إ �لإ

.z مثل هذه �لنتائ

ب������د� ��صتéاب������ة غ������ري ماألوفة لكل  فالإ

Bخ������ر من �لعو�طف �لذ�تية  �نفعال، وÃعنى �

�ص������ل يف �إجر�ء  يف �لبع������د �لنف�ص������ي تعد �لأ

تلف �ل�صعد  بد�عية عل������ى  �لتح������ولت �لإ

�لنف�صية و�لثقافي������ة و�لجتماعية و�لزمانية 

و�ملكانية... 

أبعاده  � باأع¶������م  بد�ع������ي  �لإ فالت�صكي������ل 

ارجية �ب������ن �لفطرة �ل�صليمة  �لد�خلية و�

و�ملوهب������ة و�ل������ذكاء ورهاف������ة �حل�ش و�صحة 

بد�  ، وهو ي�صتéي������ب لنو م������ن �لإ �لطب������

�ً ور�صماً  أم �صع������ر�ً ون دون غ������ريه فكر�ً كان �

أو �إلهام  ونحت������اً.... فه������و �إ�������رش�ق نف�ص������ي �

موVصوع������ي تن�صهر فيه �ل������ذ�ت �ملبدعة يف 

بد� ميد�ن ف�صي  خر، ولهذ� فالإ Bاطبة �ل

لعل������م �لنف�ش عامة حي������ث ل ي�صدر �إل عن 

�نفعال �لذ�ت �ملبدعة.

كما �إن �ملب������د ي�صعى �إ¤ حتقي≤ �لتفرد 

بد�عه �÷دي������د وقد حاR �صفات  و�لتميز لإ
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فكار �لر�قية  �لبه������اء و�ل�صفاء وفاì بعبري �لأ

�ملÎîعة �لت������ي يلتذ �لنا�ش بها ويحكمون له 

بد� �÷مي������ل ل مين �صفة  بالتق������دم.. فالإ

�÷مال �إن مل يعÎ �ملéتم به.  

ب������د� هو نتيé������ة لن�صاطات �مللكات  فالإ

رق������ى يف �لنف�������ش �لب�رشية، تل������ك �مللكات  �لأ

ن�ص������ان عن �صو�ه من �لكائنات،  ّيز �لإ �لتي 

حا�صي�ش �ملرهفة و�لعاطفة  وهي �مل�صاعر و�لأ

بد� بتعامل  ن�صانيني، ويحدث �لإ و�لعق������ل �لإ

ب������د� �أو خا�ّصته  ه������ذه �مللكات م������ مادة �لإ

�صياء يف  بد� ه������ي �لأ ولي������ة، وخا�ّص������ة �لإ �لأ

تيان بéديد ل  وجوده������ا �ملطل≤ وعلي������ه فالإ

يك������ون �إبد�عياً فنّياً �إل �إذ� كان جميًل، ذلك 

�أن �لف������ن ل يكون دون �÷م������ال وبهذ� فاإن 

تيان بéديد جميل  بد� �لفني يك������ون بالإ �لإ

ع �مللكات �لو�عية.

ولك������ي ي�صل �ملب������د �إ¤ �لق������در �ملتزن 

ة، يé������ب �أن يكون قد  و�ملنا�ص������ب م������ن �

تية: Bأهم �ل�رشو• �ل� Rجتا�

أه حتى ينهيه، ولعل   �أل يÎ عمًل يبد�

�لكثري من �ملاB�صي �لتي يتعّرVش لها �ملبدعون، 

خ�صو�صاً �ملبتد منهم تكون ب�صبب �إهمالهم 

طوة  خذ بهذ� �ل�رش• �لهام �لذي ميثل � للأ

�صا�صية �لتي ت�صاعد �ملبد على  أو �لركيزة �لأ �

جناRية. ة �لإ �كت�صاب �

ن�صان ب�صكل عام  ي: فالإ  �له�صم �

�ت  مير Ãرحلتني وهو ب�صدد �كت�صاب �

�ت  و¤ بتح�صيله  حيث تتمثل �ملرحلة �لأ

من �لكتب �أو من �لتعامل �ل�صلوكي و�لوجد�ين 

بد�عي، �أو م  أو �لعمل �لإ م������ �لعمل �ملعتاد �

خري������ن من حوله، �أما �ملرحلة �لثانية فهي  Bل�

ي، �لتي حتتاê �إ¤ جهد  مرحلة �له�صم �

ام������اً عن �÷هد  تلف  ذهن������ي ووجد�ين 

�ملب������ذول يف �لتح�صيل، فه������و جهد ه�صمي، 

ولي�������ش جه������د�ً حت�صيلياً، فبع������د �لتح�صيل 

أو قر�ءتها  ي يحفß ق�صائد �ل�صع������ر � ������ �

و�لتاأثري بها مثًل، تكون هنا عملية تاأملية 

اماً لعملية �حلفß و�لقر�ءة  �أخرى مماثلة 

أه وتاأثر به �أن  أو ق������ر� حت������ى ملن حفß �ل�صعر �

يبد �ل�صعر بعد ذلك.

بد� �لتي يعي�صها �ملبد  و�إن حل¶ات �لإ

بد�عي هي حل¶ات  أثناء ممار�صته للعمل �لإ �

أو �لفنان  ن�صان � ، حل¶ات ي�صمو فيها �لإ mل

ألو�ن������ه و�أحباره  م نف�ص������ه وفن������ه وري�صته و�

وهي ل تد�هم �لفنان �إل وف≤ �أجو�ء وطقو�ش 

خا�ّصة، حل¶ات هي Ãثابة بوì فّني يو�Rيها 

يف ج������زء كبري منها طر�ئ������≤ بوì �ل�صوفيني، 

بد�عّية له������ا تعاريف عديدة،  فال¶اه������رة �لإ

ولكن جوهرها �لك�صف و�لخÎ� لكل ما هو 

أو ف������نm �أو فكر، بتطبي≤  جدي������د، يف �أي علم �

أ�صاليب وطر�ئ≤ ومناه مبتكرة يف �لتفكري  �

�صالة  وحل �مل�صكلت، حيث تت�صم با÷د و�لأ
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و�ملرون������ة و�لطلق������ة، وتوؤك������د �لدر��ص������ات 

�لنف�صي������ة �ملعا�رشة وجود علق������ة قوية بني 

بد� ل ميكن نكر�نها، تتéلّى يف  �حلل������م و�لإ

ق  روؤو�������ش �ملبدعني بلح¶������ات خاطفة كال

Bثار �لن�صوة و�لنت�صار. تîلف ور�ءها �

 :ÚYóÑª∏d á«°üî°ûdG äÉØ°üdG

ح�صائية ل�صî�صيات  تقوم �لدر��ص������ة �لإ

أو  �ملبدع������ني عل������ى در��صة كل �صف������ة عقلية �

نف�صية من �ل�صفات �ملتوق تاأثريها، مقارنًة 

م جمموعة Vصابطة، ب�رش• �أن يكون �أفر�د 

�ملéموعة �ل�صابط������ة من �مل�صتوى �لعلمي �أو 

�لتî�ص�صي نف�صه، كاأن تقا�ش تلك �ل�صفات 

لدى كيميائي مب������د و�Bخر عادي، وكلهما 

يحمل �ل�صهاد�ت �لدر��صية نف�صها، و�لدرجة 

�لعلمية ذ�تها، وكذ� تقا�ش لدى كاتب للق�ص�ش 

يا م������ ق�صا�ش �Bخر... وهما يحملن  �

�ل�صهادة �لدر��صية ذ�تها. 

ح�صائية تلك تبني  ونتيéة �لدر��ص������ة �لإ

�أن هنا Rمرتني م������ن �ل�صفات �ل�صî�صية 

و�ل�صفات  �لعقلي������ة،  �ل�صف������ات  للمبدعني: 

�لنف�صية و�ملز�جية. 

 :á«∏≤©dG äÉØ°üdG 1

أو  ب������د� هو �لتفكري �لتباعدي � أ�صا�ش �لإ �

�صا�صي������ة ثلثة هي:  �لت�صعب������ي، وعنا�رشه �لأ

�صالة و�لطلقة. وهنا ن�صتعرVش  �ملرونة و�لأ

عو�مل وجوده. 

 :»g á«∏≤©dG √OƒLh πeGƒY ºgCÉa

 :AÉcòdG 1

بد�  ق������د يب������دو �أن �ل������ذكاء �حل������اد و�لإ

متلRم������ان! و�حلقيق������ة �إن �لرتبا• بينهما 

لي�ش كما نت�صور، و�لعلقة بينهما حتتاê �إ¤ 

توVصي وتف�صيل. 

نا �لذكاء قدرة عقلية عامة فهو  �إذ� �عت

ن  ، و�إن كان يرتب به، لأ بد� يîتلف عن �لإ

بد� عملية �أك حتديد�ً و�أك خ�صو�صية  �لإ

ب������د� لي�ش جزء�ً من  م������ن �لذكاء، كما �أن �لإ

�لذكاء و�إن كان مرتبطاً به. 

فقد تبني بال�صتقر�ء و�مللح¶ة و�لبحث 

ذكي������اء جد�ً لي�ص������و� مبدعني  �لعلم������ي �أن �لأ

ذكياء  د�ئماً، و�أن �ملبدعني لي�صو� د�ئماً من �لأ

جد�ً، فمن يح�صل على علمات مرتفعة جد�ً 

يف رو�ئ������ز �لذكاء لي�ش د�ئم������اً من �ملبدعني، 

وكذلك مل يح�صل �ملبدع������ون على �لدرجات 

�لعالية جد�ً يف رو�ئز �لذكاء. 

م هذ� كله، وج������دت علقة بني �لذكاء 

و�لبتكار يف �مل�صتويات �لعليا جد�ً، وعندئذ 

و�ل�صتقام������ة  �لنف�ص������ي،  �لت������ز�ن  يéتم������ 

�ل�صلوكي������ة و�لنتائ �لعبقري������ة، وهو ما كان 

أب������ي بكر وعمر،  أئمة وق������ادة ع¶ام كا عن������د �

وخالد و�ملثنى، و�أبي حنيفة و�ل�صافعي، و�أبي 

لي������ل، و�ل�صاطبي و�بن  �صود �ل������دوؤ و� �لأ

خلدون، وغريهم... 
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أن������ه عندما ل يكون للذكاء �أهمية  ويبدو �

اه������رة يف عملية �لبتكار ف������اإن خ�صائ�ش 

و�ملز�جية،  �لنف�صي������ة  خ������رى،  �لأ �ل�صî�صية 

تتدخل ب�صكل حا�صم. 

، فل بد من حد  ب������د� �ل������ذكاء �رش• للإ

، فاإذ� حتق≤  ب������د� أدن������ى مقبول حلدوث �لإ �

بد� يتوقف على عو�مل  هذ� �ل�رش• فاإن �لإ

�أخرى عقلية ونف�صية. 

ولبد م������ن ملح¶ة �ختل هذ� �حلد 

دنى للذكاء ب������ني ميد�ن و�Bخر من ميادين  �لأ

 . بد� �لإ

مث�ًل: لوح������ß �أن درجة �لذكاء �ملطلوبة 

جهزة، درجة  بد� �لتقني، كاخÎ� �لأ يف �لإ

قليلة ن�صبياً بالقيا�ش �إ¤ �لدرجة �ملطلوبة يف 

�لعلوم �لفيزيائية و�لرياVصية. 

بد�  وكذلك فدرجة �لذكاء �ملطلوبة يف �لإ

دب������ي درجة عالية ن�صبي������اً �أمام �لدرجات  �لأ

خرى  بد� �لتعبريي �لأ �ملطلوبة يف ميادين �لإ

كالر�ص������م و�لتمثيل، و�أمام �لدرجات �ملطلوبة 

بد� �لعلمي و�لتقني. يف �لإ

 :´GóH E’Gh á°SQóŸG

مما �صب≤ جند �أن �رتبا• �لذكاء بالتفوق 

بد�  �لدر��صي �رتبا• قوي، �أما �رتباطه بالإ

فلي�������ش كذل������ك. وم������ن �ملنا�صب ذك������ر بع�ش 

�لتكم������لت و�لتوVصيحات لعلق������ة �ملدر�صة 

بد� و�لذكاء.  بالإ

�لتعليم �ملدر�ص������ي بال�رشورة يعتمد على 

�ملنه������اê، مهم������ا كان يف ه������ذ� �لعتماد من 

مرون������ة، ويقّوم �لطلب – بال�رشورة – وف≤ 

�لتح�صيل �لدر��ص������ي و��صتيعاب �ملنه مهما 

�عتم������دت �لختب������ار�ت عل������ى �ل�صتنب������ا• 

 ... و�لرب

ونتيéة لذلك �صيك������ون �لتعليم �ملدر�صي 

كا�صف������اً للذكاء، مثّمناً ل������ه، مهمًل للبتكار، 

ورÃا قامع������اً له! وكثري�ً م������ا �تهم �ملبدعون 

�لعباق������رة باأنهم �أغبي������اء متîلفون... حينما 

كانو� على مقاعد �لدر��صة. 

كذلك يé������د �ملب������د �أن �لتز�مه باملنه 

�ملدر�ص������ي وVصو�ب �لختبار�ت �لتي تفرVش 

... ت�صكل  علي������ه �لتقيد Ãعطي������ات �ملنه������

بد�عية، يقول  تهديد�ً خط������ري�ً لقدر�ت������ه �لإ

Bين�صتني عن ذلك:  �

}لق������د كان ه������ذ� �لقيد مفزع������اً للغاية، 

أنني بعدما �جتزت �لمتحان �لنهائي  لدرجة �

وج������دت نف�صي غري قادر على �لتفكري يف �أي 

 .zًم�صكلة علمية ملدة عام تقريبا

Bين�صتني يف  ويف �صن �ل�صاد�صة ع�رشة ر�صب �

�متحان �لقب������ول يف معهد �لفنون �لتطبيقية 

، ولكنه جن������ يف �لعام �لتا بدرجة  بزيور

مرVصية. 

أكّد�ش  Bين�صتني م������رة }�إنن������ي ل � و�أعل������ن �

أ�صتطي  �حلقائ������≤ يف ذ�كرتي، حيث �إنن������ي �
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�حل�ص������ول على تل������ك �حلقائ������≤ ب�صهولة يف 

 .zإحدى �ملو�صوعات�

Bخ������ر: �لتح≤ �لطف������ل Ãدر�صة  ومث������ال �

�لبل������دة، �لتي مل تكن تلق������ن �لتلميذ يف ذلك 

�لوق������ت، �أك من �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�صاب 

ع������د�د. وكان������ت �ملدر�ص������ة  �أي ��صتî������د�م �لأ

ولد �لك�صا¤  ت�صتî������دم �لع�ص������ا حل������ث �لأ

أو �لبلهاء – كما كانو� ي�صمونهم.  ������ني � و�ملبط

اماً عن قر�ءة ما  وكان �ملعلم������ون عاجزين 

يدور يف عقل تلميذهم �÷ديد، فكان يéل�ش 

ثم ير�ص������م �صور�ً، ويلتفت حوله، وقد ي�صغي 

�إ¤ م������ا يقوله كل و�حد منه������م، وكان يوجه 

ل������ة }م�صتحيلةz لكنه ياأبى �أن يéيب على  أ�ص �

�إحد�ه������ا، حتى لو ه������دده �ملدر�ش بالعقاب. 

بلهz، وبوجه عام  طف������ال يلقبونه }�لأ وكان �لأ

كان يف موؤخ������رة �صف������ه. وذ�ت يوم، R�ر �أحد 

�ملفت�صني �ل�صف فتوجه �إليه �ملعلم بال�صكوى 

من �صل������و �لتلميذ �÷ديد قائًل: }�إن عقل 

بقائه يف  تل وهو غري �أهل لإ ه������ذ� �ل�صبي 

�ملدر�ص������ة �أك من ذلك.z ولكن Ãرور �لوقت 

�أ�صب هذ� �ل�صب������ي عاملاً ذ�ئ �ل�صيت، فلم 

 Îîمل� Edison zأدي�صون يكن �إل }توما�ش �

، وكلن������ا يعلم ما  93 8 7 مريك������ي  �لأ

Îعات ي�������رّشت لها  قدم������ه للب�رشية م������ن 

أ�صب������اب �حلياة و�لرفاهي������ة، ومنها: �حلاكي  �

 ، Bل������ة �ل�صينما � يال������ة  � ، �لفونوغ������ر�

، �لبطارية  �ملوت������ور �ملح������ر �لكهربائ������ي 

�لكهربائي������ة، �لهاتف، و�مل�صب������اì �لكهربائي 

�ملتاأل≤.. �إلخ. 

Bخ������ر: �أح������د مهند�ص������ي �ملعمار  ومث������ال �

ماكين������ون  در�صه������م  �لذي������ن  مريكي������ني  �لأ

، كان و�ح������د�ً من  96  � Mackinnon
������رد�ً، ولكن Ã�صي �لوقت  أك������ �لتلميذ  �

أك������ مهند�صي ع�������رشه �إبد�عاً.  �أ�صب������ من �

وكان عمي������د معهد �لفن������ون �لذي يدر�ش به، 

قد ن�صحه باأن يÎ در��صة �لفن ويتéه �إ¤ 

أية موهبة،  �أي عمل �Bخر، حيث �إنه ل ميلك �

بدلً من ت�صيي وقته �صدى. 

فاإذ� �صاألنا بعدئذ: مل������اذ� تف�صل �ملدر�صة 

ن  ع������ادة يف ك�صف �ملبدعني؟ كان �÷و�ب: لأ

طية ل بديل عنها،  �ملد�ر�ش تعتمد معايري 

وهي ت�صل لل�رشيحة �لع¶مى من �لطلب، 

و¤ على �لقدر�ت  يف �لدرج������ة �لأ وترّكز 

، �لتحق≤، �ليق¶ة... ثم  �لتع������ر �ملعرفية 

�أي �لن�صéام م  على �لقدر�ت �لتقاربي������ة 

معايري �ل�صل������و �ملقبولة �جتماعياً ور�صمياً، 

������اه �ل�صحي������ و�حلل  و�لق������رب م������ن �ل

�ل�صحي ثم على �لذ�كرة، ثم على �لقدر�ت 

�لتقوميية كالتفكري �لنقدي و�ملقارن، و�أخري�ً 

كالتفكري  على �لقدر�ت �ملتعلق������ة بالبتكار 

�مل�صتق������ل و�مل�صتف�������رش وه������ي �لت������ي ت�صمى 

أو �ملتباعدة،  بالعملي������ات �لعقلية �لت�صعبي������ة �
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ة  و�لت������ي ميكن �أن تتو�ص������ل �إ¤ نتائ مفاج

غ������ري ماألوفة، وه������ي تقابل طر�ئ������≤ �لتفكري 

أو �لقدر�ت �لتقاربية، �لتي تنتهي �إ¤  �للّم �

نتيéة fiددة �صلفاً. 

لذلك فاإن كثري�ً من �ملبتكرين مل يتو�صلو� 

�إ¤ مكانته������م �ملرموق������ة يف �÷������و �ملدر�صي 

وحتى نهاية �ملرحل������ة �لثانوية، و�أحياناً حتى 

نهاية �ملرحلة �÷امعية. 

ولكن هل ميكن �لتعامل م �لتلميذ يف 

خطني متباينني: � �لنمطي �لذي ي�صمل 

عامة �لتلميذ، و� �مل�صتقل �لذي ي�صل 

أو �لكمبيوتر �أو  للتعامل م مبد يف �لرياVصة �

مر لي�ش �صهًل، لكن ما يقربه  �ل�صعر...؟! �لأ

ه������و ن�رش ثقافة تربوية ب������ني �ملربني يعرفون 

من خللها خ�صائ�������ش �ل�صî�صية �ملبدعة، 

ووجود م�رشفني تربويني يتمكنون من ك�صف 

�صائ�ش وتوجيهها ورعايتها.  تلك �

وهذ� يو�صلنا �إ¤ حقيقة �أخرى وهي �أن 

بد� �لكام������ن يف �لنف�ش ل قيمة له حتى  �لإ

ن هذ� �لتحق≤  يتحق≤ يف و�ق ملمو�������ش، لأ

يéعله fiدد�ً و�Vصحاً، فكما يقال: �إن �أف�صل 

م������ا يحدد �لنا�������ش �ملبدع������ني موVصوعياً هو 

Bين�صتني يف هذ�: لكي يكون  �أعمالهم. ويقول �

ملفهوم �لبتكار معنى حقيقي، يéب �أن يقّدم 

مقيا�صاً لنف�صه. 

و�إن لغة �ملبد لي�صت لغة موؤ�ص�صة فح�صب 

بد�  أي�صاً لغ������ة كا�صفة عن �أ�رش�ر �لإ ولكنها �

بحي������ث ميكن �أن يقال بن������و من �ملبالغة، �إن 

ب������د� �حلقيقي يف مرحل������ة تكّونه يحاور  �لإ

أن������ه ل ميكن لغري  ذ�ته ويف�ص������ي �أ�رش�ره وكا

دب. دب �حل≤ �أن يتحدث عن �لأ �لأ

ة  ومما ي�صاعد �ملبد على �كت�صاب �

جناRية، هو �أن يح������اول �لتمر�ش �لدوؤوب  �لإ

على م������ا ميكن ت�صميت������ه بتماري������ن �حل�صم 

أ�صكال عّدة لعل  جناRي، وله������ذه �لتمارين � �لإ

 Rاولة �ملبد وهو ب�صدد �إجناfi من �أهمه������ا

اري������ن �لتاأمل �ليومّي������ة يف �أن ي�ص عدد�ً 

من �لبد�ئل حل������ل م�صكلة خا�ّص������ة �أو عاّمة 

ويف�ص������ل �أل يزيد عدد �لبد�ئل يف مثل هذه 

�حلال������ة ع������ن 7�  بد�ئل، ث������م مين نف�صه 

يًل للغاية، ل يزيد عن ع�رش دقائ≤  وقت������اً Vص

ي�صدر خللها قر�ر�ً نهائياً حا�صماً ل رجعة 

فيه باختيار حل و�حد من بني بد�ئل �حللول 

أنه �حلل  �لكث������رية و�ملطروحة �أمامه، ي������رى �

مث������ل بعد �إجر�ئه للمو�Rن������ة �ل�رشيعة بينه  �لأ

وبني بقية �حللول. 

ّلقة �لتي  فîي������ال �ملبد هو �لق������وة �

تقوم بف�صل �مل������دركات وحتليله������ا للو�صول 

ل≤ ويف هذ� �إتيان  m جديد من � بها �إ¤ نو

با÷دة وحتقي≤ للعمل �لفّني.

وم������ن �لتمارين �لهامة يف ه������ذ� �ل�صدد 

أّل ي�صطب  كذل������ك �أن يتمر�ش �ملبد عل������ى �
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أّل يبحث ع������ن بديل �Bخر ملا ”  م������ا يكتب، و�

بد�عي،  له �إجن������اRه ب�صكل جزئي يف عمله �لإ

أو  ������ا علي������ه �أن يرج عملي������ة �ل�صطب � و�إ

اماً من ��إجناR عمله  �لتعديل حلني �نتهائه 

بد�ع������ي، وذلك حتى ل ينقط �صبل �لفكر  �لإ

أو ي�صتحيل  �ملت�صل�ص������ل يف ذهنه، في�صع������ب �

علي������ه ��صتدعاوؤه بعد ذلك مما يعطل �إجناRه 

بد�عي �ملتمّيز. لعمله �لإ

القراآن الكرمي.  -1 
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��Îة �لقريبة �صك������وى متز�يدة من ح������ال �لثقافة �لعربية ���Îة �لقريبة �صك������وى متز�يدة من ح������ال �لثقافة �لعربية ���Îة �لقريبة �صك������وى متز�يدة من ح������ال �لثقافة �لعربية  ���رشت يف �لف������رشت يف �لف��� ��رشت يف �لف������رشت يف �لف���� ��نت������نت����

باب بني صباب بني صباب بني �أRمة  ص�ص� احة �لثقافية، وتناوبت �لصاحة �لثقافية، وتناوبت �لصاحة �لثقافية، وتناوبت �لأ صاحة �ل�صاحة �ل� احة �ل�صاحة �ل�ص ص�ملتدهورة وعلى كام������ل م�ص�ملتدهورة وعلى كام������ل م�

رشتقبل و�لتح�رشتقبل و�لتح�رش على  تقبل و�لتح�صتقبل و�لتح�ص ص�ف≤ �ل�صك������وى م �لقل≤ على �مل�ص�ف≤ �ل�صك������وى م �لقل≤ على �مل� Î�ف≤ �ل�صك������وى م �لقل≤ على �مل�Î�ف≤ �ل�صك������وى م �لقل≤ على �مل� RÎمة مثقف، تRÎمة مثقف، ت ثقاف������ة و�أ

ف صف صف  ص�د �ل�ص�د �ل� و�ت روصو�ت روصو�ت روو�ت رو ص�ص� و�ت �لعالية �ملميزة هي صو�ت �لعالية �ملميزة هي صو�ت �لعالية �ملميزة هي �أ ص�ص� ي، �ل�صكوى �لقائمة و�لصي، �ل�صكوى �لقائمة و�لصي، �ل�صكوى �لقائمة و�لأ Vص�ملاVص�ملا

طاء صطاء صطاء  صو�ت �لب�صو�ت �لب� و�ت �لب�صو�ت �لب�ص ص�ص� ت من صت من صت من �أ ص يف �مل�صهد �لثقايف �لعربي ولي�ص يف �مل�صهد �لثقايف �لعربي ولي� ني��ني��ني ������ �ول من �مل�صارك����ول من �مل�صارك��� �لأ

ا مثقفني، ورÃا صا مثقفني، ورÃا صا مثقفني، ورÃا  صن�صن� أ أو � أ�صباه � نيفهم صنيفهم صنيفهم � صما �لذين من �÷ائز ت�صما �لذين من �÷ائز ت� أ و�لتلمي������ذ، �

.…Qƒس� Öاتc

dG©مæØdG :»æØdG πان  TQسيد Tسم¬.
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كنت منه������م، فنéل�ش يف �ل�صف������و �لبعيدة 

عناق لعلنا  د �لأ من خ�صبة �مل�رشì �لثقايف 

نفوÃ Rعرفة تزيد وتثبت ثقافتنا وتدف بنا 

مام عدد� من �ملقاعد، طاfiني �أن يكون  للأ

لن������ا فîر �مل�صارك������ة يف �صناعة �لثقافة �لتي 

ننتمي �إليها يوماً 

ما. ونحن نر�قب من موقعنا ن�صم تلك 

�صو�ت �لتي ت�صدر عن �ل�صفو  �ل�صكوى و�لأ

أننا ن�صتكي  مامي������ة من �ملثقفني، يربكن������ا � �لأ

ونتب������ادل ن¶������ر�ت �ل�صتفه������ام و�ل�صتغر�ب 

ه فوق  أنف�صنا بالعéز عن فهم ما نعت متهمني �

 ìعمال �لتي و�صلت �إ¤ م�رش م�صتو�نا من �لأ

ول ملاذ� و  �لثقافة، ولك������ن رو�د �ل�صف �لأ

ألي�صت �لثقاف������ة �لعربية �حلديثة  ي�صتكون؟ �

ألي�صت �صورتها ون�صاطاتها  أيديهم؟ � �صناعة �

 Ëجهدهم يف �إعادة بناء �لقد êحلالية نت������ا�

�ل������ذي يتح�������رشون علي������ه، و�حلدي������ث �لذي 

أو  أيديهم � ينتقدونه مم������ا ي�صيفونه ب�صناعة �

ينتîبونه من �لبناء �÷ديد �حلديث ليكون 

ألي�صو� هم من ي�ص �لقو�عد  يف قلب �مل�رشì؟ �

للثقافة �÷ديدة كيف يريدون وبكل قو�هم؟ 

أو  ي�صتكون؟ ونحن ن�صاهد ونتاب  فلماذ� �

هذ� �مل�صهد للثقاف������ة و�ملثقفني،كيف ن�صف 

أ �مل�صتقبل؟.. نحن.. �أق�صد  حالنا وكيف نقر�

أن�ص������ا �ملثقفني �÷ال�ص������ني يف �ل�صفو  �

لفية، وحتى �لو�قفني و�ملنت¶رين.. �

�إن �مل�صه������د �لثق������ايف �لعرب������ي Vصبابي.. 

ول من  يغل������ي بفعل �ملتتابعني على �ل�صف �لأ

أنهم �رتكبو� ويرتكبون �أخطاًء،  �ملثقفني، لبد �

مقارنة ب�صكو�هم،كبرية جد�، �أخطاًء من نو 

تقدË وتع¶يم من لي�صتح≤ وتاأخري وتهمي�ش 

 ìصل� خطاء �صهلة �لإ ن كل �لأ من ي�صتح≤.. لأ

ط������اأ.. عندها �مل�صه������د �لثقايف  �إل ه������ذ� �

ل������ن يبقى م�صهد� ثقافي������ا و�لثقافة لن تكون 

ثقافة، و�لباحثون عن ثقافة حقيقية يغرقون 

طو• �ملر�صومة  وي�صيعون يف متاه������ات �

أنها �لطري������≤ للم�صتقبل �ملوعود. فهل  على �

و�صلنا لهذه �ملرحلة؟ 

أم �أن �لغلي������ان �لقائ������م ناجم عن حتمية  �

ر�ء �ملîتلفة ح������ول ر�صم �صورة  Bحت������كا �ل�

�لثقاف������ة �لعربية �مل�صتقبلي������ة، وخل حول 

ق�رش للو�صول.  �صل������م و�لأ حتدي������د �لطرق �لأ

و�صتك������ون �لنتيé������ة ولدة �لثقاف������ة �لعربية 

�حلديثة؟ 

�إن ح������ال �لقل≤ ه������ذه م�رشوعة وطبيعية 

يف جمتم������ مهتم ماR�ل������ت تنب�ش به �حلياة، 

وعلين������ا �أن ن�صار هذ� �لع������ر� �لثقايف �إن 

كن������ا مهتمني بنتيéته، وكم������ا تعلمون �ل�صيل 
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�÷ار يتéم من ماء �ملطر قطرة قطره، 

ه������م �أن تكون خيار�تنا نابعة من حر�صنا  و�لأ

عل������ى هويتنا �لثقافي������ة وحتديثها. ومن منا 

أنف�صن������ا �أمام  ليرغ������ب بامل�صاركة؟ وجن������د �

حقيق������ة �أن ثقافة �ملéتم ه������ي �لروì �لتي 

حتر وتوجه جمم������ل �لن�صاطات �لتي يقوم 

ف������ر�د يف جمتم ما.. فالثقافة  بها جممل �لأ

لي�صت نتاê �ملثقف������ني Ãعنى �لقت�صار على 

�إنتاجهم وحده، ولكن هي جممل �إنتاê جمي 

فر�د، بقي������ادة وتن¶يم وتوجيه �لنîبة يف  �لأ

أ�صا�صاً �ملثقفون  �ملéتم وهم من �ملثقف������ني. �

ه������م �ملéموع������ة �لتي توج������ه �إنت������اê جمي 

ف������ر�د ملا فيه خري �ملéمو فهي �ملéموعة  �لأ

.. فاملثقف������ون �لنîبة  �لتي تق������ود �ملéتم������

أو  هم �حلكوم������ة يف جمتم �صلي������م �لبناء.. �

�حلكومة هي جمموعة �ملثقفني �لقياديني.. 

ول ميكن �أن توج������ه �لثقافة �إل من خللهم 

 . فهم �ملقرر �لنهائي ل�صكل �لثقافة و�ملéتم

فلو دققن������ا يف ت�صكيلة �حلكوم������ة ووR�ر�تها 

دب و�لفن  أن������و� �لعلوم و�لأ وجدنا فيها كل �

و�ل�صح������ة و�لعل������وم �لع�صكري������ة و�لهند�ص������ة 

و�لفل�صف������ة و�لقانون و�لقت�ص������اد و�لتéارة، 

وكل وR�رة م�صوؤول������ة عن ج������زء �لثقافة �لتي 

تîت�������ش بها و�لوR�رة تعني �لوRير على ر�أ�ش 

و�ص �أفقا  ك ثقافة و�لأ �ل�صî�ش �لأ �له������رم 

ك������ قدرة على بناء نو �لثقافة �لتي هو  و�لأ

، ثم معاونوه ونزول �إ¤ قاعدة �لهرم  وRيرها

�لو��صعة، فالوR�رة هي �لتي تتحكم باحلاVرش 

ط������ �مل�صتقبلية..  وه������ي �لت������ي ت�ص������ �

دب فق ولي�صت حكر�ً  فالثقافة لي�ص������ت �لأ

على وR�رة �لثقافة. فالطبيب جزء من ثقافة 

�ملéتم �ل�صحية ور�فد لها، وعندما ي�صافر 

طبي������ب متميز للعمل خارê ح������دود �ملéتم 

�لعربي تك������ون �لثقاف������ة �لعربية قد خ�رشت 

ر�فد� لها، وعندما ي�صافر مهند�ش تكون قد 

أو  خ�رشت ر�فد� له������ا وعندما ي�صافر �صاعر �

أو �أي مبد يف �أي جمال تكون  قا�ش �أو ممثل �

�لثقاف������ة قد خ�رشت ر�فد� له������ا، �صحي �أن 

هوؤلء ميكن �عتبارهم �صفر�ء لثقافتنا، ولكن 

قب������ل �أن نق������ول �إنهم �صفر�ء يé������ب �أن نكون 

�صباب �صفرهم، ويف حال  �رشيحني وو�عني لأ

أو مبتعدين  م�صهدن������ا �لثقايف هم مبعدي������ن �

ب�صبب �لعر� �لثقايف �لقائم، و�مل�صكلة �لتي 

أك م������ن قدر�تهم  يو�جهونه������ا يف بلد�نه������م �

�ل�صî�صي������ة فاVصط������رو� ل������Î مو�قعه������م، 

وم�صكلتهم ه������ي �أن �لقائمني على �لثقافة مل 

 ، ي�صعو� �إنتاجهم �لثقايف يف موقعه �ل�صحي

فعندما مل يéد �ملثق������ف �ملبد �ملنا �لثقايف 



الaÉ≤ãة العربية بعيY ¿ƒربية

ول  2502010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

فادة من �إنتاجه، بل وجد نف�صه  �ملنا�ص������ب للإ

و�ص �رش� ينهك قو�ه وي�صتنفد طاقاته، ومل 

يéد �لدع������م �ملعنوي و�ملادي �لكايف لي�صتمر 

�ص������ار م�صط������ر� للبحث عن جمتم������ �Bخر. 

عندها نكون قد فقدنا ر�فد� لثقافتنا وك�صب 

خر ر�فد� لثقافت������ه. �لثقافة �إذ�ً  Bتم������ �لéمل�

م�صوؤولية �حلكوم������ات �أول، و�مل�صهد �لثقايف 

ييز  �نعكا�������ش لثقافته������ا وقدرته������ا عل������ى 

فادة من  �ملثقف������ني �ملبدعني ورعايته������م و�لإ

�إنتاجهم. ف������اإذ� كان �ملثقف يف موق �لقر�ر 

وتوجي������ه �لثقافة ل يتمك������ن من �لتفري≤ بني 

�لر�صوة و�لهدية فل نتوق �أن �ملثقف �لعادي 

وغري �ملثقف �صيق������در، ول نتوق �أن �ملéتم 

يام �صيبتعد عن �لر�صوة.. و�إل ل نكون  م �لأ

مثقفني. فم������ن مييل للبتعاد ع������ن �ل�صبهة 

�صيقل������د من هو �أعلى من������ه ويق يف ما وق 

فيه قدوته. 

دبي هو مثال و�صورة  �مل�صهد �لثق������ايف �لأ

عن �مل�صهد �لثق������ايف �لعام، لذلك �أرغب هنا 

أ�صوق م�صه������د� ملا يو�جهه �ملهتم بالثقافة  �أن �

من موقعه �لثقايف �لع������ادي، و�إن كنت ل�صت 

أنني م������ن �ملهتمني، قر�أت  م������ن �ملتابعني �إل �

يف �لع������دد 599 م������ن جملة �لعرب������ي، و�لتي 

ت�صاهم ب������دور كبري يف �ل�صاحة �لثقافية، عن 

�ل�صاعر fiم������ود دروي�ش، ق������ر�ء�ت متعددة 

عم������ال �صاعرن������ا، كتب������ت باأق������لم متعددة  لأ
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�صم������اء له������ا مكانته������ا يف �مل�صه������د �لثقايف  لأ

تلف������ة، مابني يدينا  �لعرب������ي، ومن �أقطار 

أ�صاأل م������ن منا يعر  Bر�ء قب������ل مبا�رشته������ا � �

fiمود دروي�ش ول يعر }ريتاz �لتي تغنينا 

ب������ني ريتا وعيوين بندقيه هذ�  بها �صنو�ت 

ح�صا�������ش �لعمي≤ �ملرهف هل �صيبقى بهذه  �لإ

أ ما كتب؟، وعندما �أدق≤  �ل�صورة عندما نقر�

أيدينا..  أ�صاأل �مل�صارك������ني يف �لدر��صة بني � و�

أم ��صم جماRي للق�صية  ه������ل }ريتاz ��صم فتاة �

رVش �ملغت�صبة �حلبيبة فل�صطني؟ و�صتان  و�لأ

ب������ني �لتغني بحب فتاة هي �حلب �ل�صî�صي 

ل�صاعر و�لتغني بحب ق�صيه و�أرVش هي حبنا 

ووجعن������ا جميعا؟ هل �صحي������ �أن ريتا ميكن 

غل������ب كما قر�أت، هي  �أن تك������ون، بل على �لأ

�رش�ئيلية �لتي �غت�صب �أهلها �لبيت  �لفتاة �لإ

�ملéاور لبيته يف Vصيعت������ه �لفل�صطينية حيث 

 zوقعت عينه ثم قلبه عليها؟؟؟ هل تبقى }ريتا

ريتا �لتي �أحببناها؟؟؟. كل �صيء �صي�صري له 

أث������ري�ت ولن يبقى كما كان، وعندما  معان وتا

حتدث عن �ملوت بح������ب وقبول كنت �أعتقد 

أنه يق�صد �ملوت يف �صبيل حبيبتنا فل�صطني،  �

وكان يتحدث بل�صاين كم������ا ل�صان كل عربي، 

ولكن بعد ما تعددت �لحتمالت.. رÃا كان 

طباء يف حالته  أو قر�ر �لأ يق�صد حبيبته ريتا �

�ل�صحي������ة �لتي تعاطفنا مع������ه فيها، عندها 

ينعقد �لل�صان، �إن �ملبالغة Ãدي وتف�صيل كل 

أدبه �صيكون �صببا مل�صكلة،  ح������دث يف حياته و�

ة �لدر��ص������ات و�لتفا�صي������ل  �صحي������ �أن ك������

تغني �ملوVصو وتزي������د ثقافة �لقار وت�صهم 

يف تعزيز �لثقاف������ة، ولكن �ملبالغة فيها عادة 

دبي معن������اه وقيمته،  تفقد �لعم������ل �لفني �لأ

عله Vصبابيا،  وتغري توجه �مل�صهد �لثقايف و

وم������ا بني يدينا دليل و�Vص������ على ذلك وهنا 

دع������وة للéمي لق������ر�ءة �لعدد 599 من جملة 

�لعربي للطل عل������ى مكونات هذ� �مل�صهد 

ول دور �لدولة يف تبني  �لثقايف.. �ملك������ون �لأ

ا�������ش كونه  �لثقاف������ة، ل�صاعرن������ا وVصعه �

فل�صطيني������ا وجند �ل�صاعر متنقل من جمتم 

Bخ������ر، فال�صاعر مل يé������د نف�صه م�صتقر�  �إ¤ �

دبي  يف بل������د يحت�صنه كمثقف ل������ه �إنتاجه �لأ

، فكان متنقل ح�صب �لتغري�ت يف  و�لن�صا

�لقب������ول، مهرجان هنا ون������دوة هنا ودعوة 

عند ثالث، ويف كل جمتم������ كان له ح�صوره 

�÷ماهريي م������ن �ملحبني ل�صع������ره. و�ملكون 

أك������ �ملéلت  �لث������اين   �ملéل������ة ذ�ته������ا من �

�لثقافية �صيوعا وت������د�ول بني �ملثقفني، فلها 

مي  دور كبري يف �مل�رشì �لثقايف من خلل 

عمال من كل م�صاحة �لعامل �لعربي و�إعادة  �لأ
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توجيهها لكل �ملثقفني عل������ى كامل م�صاحته 

Bر�ءهم Ãعنى  �أي�صا، وحتى ل������ومل تكن تتبنى �

حتم������ل م�صوؤوليته������ا فاإنها تتبناه������ا كقيمة 

ثقافية، فهي م�صاركة �إذ�ً يف �مل�صهد �لثقايف 

�لعربي. وقوله������ا �إنها لي�صت م�صوؤولة يعفيها 

م������ن �مل�صوؤولي������ة �لقانوني������ة ول يعفيه������ا من 

�مل�صوؤولية �لثقافية �لتي تت�صدى لها. �ملكون 

�لثال������ث �ل�صاعر و�إنتاج������ه، �ل�صاعر من كبار 

�ل�صع������ر�ء �لذي������ن تركو� ب�صم������ة و�Vصحة يف 

�مل�صهد �لثقايف وهو فوق كونه �صاعر باملعنى 

دبي فه������و ملتزم بق�صي������ة �إن�صانية عربية  �لأ

�تî������ذ فيها موق �ملناVصل Ãا ميلك من قوة 

أد�ة ن�صالية،  �لكلمة، فاأدبه �ل�صعري له قيمة �

حيات������ه وحب������ه وتنقلته و�نت�صاب������ه �حلزبي 

و�لتéاذبات و�لتناق�صات كلها ملفتة خلقت 

ه������ذ� �ل�صاعر، و�حلقيقة �أن مع¶م �ملبدعني 

أ�صماءهم يف كتاب �لتاريخ باأعمال  ي�صéلون �

تك������ون �أحيانا قليل������ة ولكن ع¶يم������ة �لتاأثري 

دباء  فنحن نع������ر �لكثري من �ل�صع������ر�ء و�لأ

و�ملبدع������ني من خ������لل عم������ل �أو ق�صيدة �أو 

أبيات �صعر معدودة من ق�صيدة، هذ�  �أحياناً �

ينطب������≤ على �صاعرنا �ل������ذي �صطر ��صمه يف 

كتاب �لتاريخ ب�صعر حف¶ه �÷مهور وماR�ل  

أن������ا ل �أكره �لنا�ش.. ول  أنا عربي.. � }�صé������ل �

أ�صطو على �أحد.. ولكني �إذ� ما جعت �أكلت  �

حلم مغت�صب������ي.. حذ�ر ح������ذ�ر من جوعي 

ومن غ�صبيz عل������ى عدد �صطورها وكلماتها 

�لقليل������ة ووVصوحه������ا ومبا�رشتها �نحفرت يف 

ن�صاين،  كتاب �لتاريخ �ل�صعري و�لن�صا و�لإ

ومل يبî������ل باملزي������د يف �صعره، وم������ تقدمه 

أر�ه، ح�ص������ب م������ا و�صفت  يف م�صريت������ه كاأين �

�ملقالت، �أغرته فكرة �أهمية حتديث �لثقافة 

�لعربي������ة وحتديث لغة �ل�صعر، فكرة �بتدعها 

قل≤ �ملثقف������ني على �لعروبة �ملتهمة بالتîلف 

و�لعéز، فكان له ما و�صف به �صعره �÷ديد 

م������ن �مل�صتقيم �إ¤ �ملنحن������ي �إ¤ �لد�ئري �إ¤ 

�ملتك�������رش.. وكان ذل������ك �صببا لبتع������اد �صعره 

�حلدي������ث ع������ن �÷مه������ور وما Rلن������ا ن�صم 

ق�صائده �لقدمية تغنى من �لقلب، فمحمود 

دروي�������ش، كما �ص������وره �مل�صه������د يف �ملقالت، 

�نتقل من �ملناVصل بالكلمة يف ميادين �لقتال 

ديب  وقد �صطر ��صمه يف كتاب �لتاريخ �إ¤ �لأ

�ل�صاعر �لب������ار على م�صارì �لثقافة. �ملكون 

عماله و�لتي  �لر�ب   تقييم �لنîبة �ملثقفة لأ

ر�صم������ت �مل�صه������د باأقلمها يف ع������دد �ملéلة 

599، ه������ذه �لق������ر�ء�ت و�لتحليلت جميعها 

ت�ص������ب يف مدي������ �ل�صاع������ر، ول������و �ختلفت 

�صل������وب، ولكن عندما ندق≤  اهات و�لأ �ل
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فيما كتب������وه و�مل�صهد �لثق������ايف �لذي ر�صموه 

تلفة  دبي وباأقلم  نتاfi êمود دروي�ش �لأ لإ

مامية يتغري  �صم������اء م������ن رو�د �ملقاع������د �لأ لأ

�صباب  ام������ا: فال�صاعر مم������دوì لأ �مل�صهد 

تلفة وم�صتمرة يف جمي �إنتاجه، وكاأن كل 

م������ا كان يقوله له قيمة �أعل������ى فاأعلى، فاإذ� 

و¤ فهل  كان دخ������ل �لتاريخ منذ ق�صيدته �لأ

أين و�ص������ل يف �Bخر كتاباته؟، لدرجة  نت�صور �

�لتناق�ش و�لتميي������ و�ل�صيا بني �لتحاليل، 

فاأحدهم ميتدì �لب�صاطة ثم ميتدì �لتعقيد 

وبع�صه������م ميت������دì �لكلمة �لب�صيط������ة �ملعنى 

�ملبا�رشة ثم يعود لمتد�ì �لكلمة �لتي حتمل 

 ، دروي�������ش لعب بار بالكلمات كل �ملعاين 

عل  �إ¤ جان������ب �حتم������الت رمزية �أخرى 

�لدللة �ل�صعري������ة لي�صت fi�صورة يف �ملعنى 

�حلريف بل قابلة للتم������دد و�لتéدد و�لتاأويل 

 ، ف������≤ �ملتلقي وما ينت¶ره من �لن�ش طبقا لأ

أ�صلوبه ثم  مرة ميت������دì ملبا�رشته و��صتقام������ة �

ميت������دì ملو�ربته و��صتî������د�م �لدو�ئر ثم من 

�لدو�ئ������ر �إ¤ �ملتك�رش ثم �لع������ودة للمنحني،،، 

ميتدì للتز�مه �ملدر�ص������ة �ل�صعرية �لقدمية 

ا�صة  ث������م ميتدì ل�صتح������د�ث مدر�صت������ه �

نه ملتزم بهويته ياأكل حلم  �حلديثة، ميتدì لأ

مغت�صبه ويدعون������ا لذلك ثم ميتدì لتماهيه 

ن�صاني������ة وتîليه ع������ن هويته وت�صاfiه  يف �لإ

وتعاطفه حت������ى م �صéانه، ميت������دì لتقبله 

وهدوئه يف �قÎ�به  �ملوت Rلية  �حلقيق������ة �لأ

منه وميتدì لتحديه �ملوت ورف�صه له.. وقائ 

عل  أدبي������ة وفكرية كثرية  Bر�ء وحتليلت � و�

من �مل�صتحيل �أن ي�صل �لقار لنتيéة معها، 

ة �لتحليلت نتيه  وبدل �صفاء �لروؤية من ك

يف Vصبابيتها؟ وهو م�صهد من �ل�صورة �لعامة 

للثقافة �لعربية �لت������ي لتîتلف عنه، ويح≤ 

خرية و�لو�قف������ني �لقل≤  لن������ا يف �ملقاع������د �لأ

عمال  و �أمام م�صهد ي�صعب و�صفه لأ و�

�صî�������ش لطاملا �أحببن������اه ووجدن������اه قريبا. 

خ������ري.. �÷ماهري �لتي �أحبت  �ملكون قبل �لأ

�ل�صاعر �لذي حت������دث بل�صانها حديثا مل تكن 

�صلوب  ت�صتطي������ �لتعبري عنه بقوة �لكلمة و�لأ

كما فعل، فكان منه������ا ولها يف بع�ش �صعره، 

ومنه������ا ولها يف كل قيمت������ه وغايته ونتيéته، 

و�تîذه رمز�ً ن�صالي������ا ومنارة �صعرية حتدد 

�لق�صية و�لع������دو وحتدد �لطري������≤ و�لغاية، 

�صاع������ر �لق�صية يتقدم عندم������ا ترف ر�يات 

�لق�صية ودعو�ت �لن�صال �أما عندما تطوى، 

خري  يطوى �ل�صعر وين�صى �ل�صاعر. �ملكون �لأ

يف �مل�صه������د �لثقايف.. �ملثقفون من �÷مهور، 

�ملثقف������ون يف �ملقاعد �لعادية و�لو�قفون، من 
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هم مثلي و�لذين حاورتهم يف ماهو مكتوب، 

أنف�صهم  هوؤلء �نق�صم������و� على بع�صهم وعلى �

ب�صبب Vصبابية �لتحليلت �لتي وVصعهم فيها 

ول، فا÷مي جممعون  مثقف������و� �ل�ص������ف �لأ

على �لو�Vص �لب�صي �ملبا�رش �÷ميل وعلى 

�صبب وغاية �ل�صاع������ر، ولكنهم و�ص Vصباب 

وVصيا عندما تلونت معاين �لكلمات وتغريت 

اهات وتد�خل �ملنحني م �مل�صتقيم م  �ل

أ �ل�صعر من جممو  �ملتك�������رش، كل منهم يق������ر�

معرفته بال�صاعر وثقته به و�نتمائه لق�صيته، 

زوننا  ول هو  ح�صا�ش �لأ و¤ و�لإ �ملعاين �لأ

�لو�Vص������ �ملح������ب لل�صاعر و�إنتاج������ه، ولكن 

ر�ء و�لعروVش  Bم������ تقدم �لدر��صات وتعدد �ل

دب و�لكلم������ات عل������ى �ملوVص������و  يطغ������ى �لأ

�صا�صي، وبدل �أن يبقى �ملعنى  ح�صا�ش �لأ و�لإ

و�Vصحا، �صار للكلمات مع������ان و�صار �ملعنى 

لغز�. 

أربكتنا  أ�صلوب �صعره، و� ولكن مهم������ا تغري �

أنه مل يغري �نتماءه وهويته  �لتحليلت.. نعر �

وماR�ل }بر�أ�ش �ل�صفحة.. عربيا.. ياأكل حلم 

.. مغت�صبه..z..  وكفاه فîر�.. رحمه �

بالع������ودة �إ¤ ما كت������ب.. يف �مل�صهد بقعة 

تلفة ر�صمها �أحد �مل�صاركني ن�صاهدها  ثقافية 

و�ص �ل�صباب تزيد �إربا �مل�صاهد، عندما 

��صتîدم قدرت������ه على �لتلع������ب بالكلمات 

أو بقع������ة خا�صة يف  و�ملع������اين ليîل������≤ لون������ا �

م�صهد ثقايف عام، عامد� �أو غري عامد لنو 

أث������ري وقيمة �لجتهاد، حني ذكرنا باأهمية  �لتا

رVش عند �لعربي مقارنة باأهمية ما لديه  �لأ

نث������ى، على �لرغم من  م������ن عرVش متعل≤ بالأ

�أن هذ� �ل�صتî������د�م �للغوي قدË ومعرو 

رVش لفß موؤنث  �لأ دباء جميع������ا و عند �لأ

هي  �صارة  �ل�صم������اء ن�صتîدم معها �لإ كما 

م مÎ�بطتان  رVش و�لأ ، و�لأ هو ولن�صتîدم 

دب، �إل �أن �÷ديد �لذي قدمه �لكاتب  يف �لأ

هو �لرجو �إ¤ �لفعل، �أ�صل �لكلمة، لتوVصي 

تل�ص≤ �ملعنى و�لت�صابه �لعملي، عندما عرVش 

تلفة  بع�ش �لكلمات �لتي ت�صتîدم بطرق 

وتوحي Ãعاين ذ�ت �لدللت �ملبا�رشة وغري 

ح������رث لي�صل  مبا�������رشة، فا�صتî������دم كلمة 

غر�ق يف  �إ¤ م�صه������د مل ي�صبقه �إليه �أديب، �لإ

رVش بالتذكري باأ�صل  أنوثة �لأ � �لتدليل على 

�لفت  �لفعل للكلم������ة، و�أ�صل �لفعل لكلمات 

بكر ليوؤكد  ، و�صفة  �غت�صاب ، و ìو�لفتو

رV������ش و�لعرVش عند  عل������ى تكاف قيم������ة �لأ

دب كلما ��صتîدمنا  �لع������رب، فهل يطالبنا �لأ

أو  هي �أن نقرن������ه بالعرVش، � لف¶ا موؤنث������ا 

با�صتح�صار قامو�صنا وخيالنا �لعملين لنبد 
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�صلوب  غر�ق و�لتغيري لأ فهما جديد�؟. هذ� �لإ

يفت������ه يîل≤ عند �ملثقف  دب وو ومعن������ى �لأ

�لق������ار �صع������ور�ً منفر�ً،  �لعرب������ي �ملتلقي 

و��صتهéاناً من �لثقاف������ة �لتي يتم �ختيارها 

للم�صه������د �لثق������ايف �لعربي، ويزي������د �ل�صورة 

Vصبابية. وباملنا�صبة ه������ل �لتدليل على قيمة 

؟،  رV������ش بالقيا�ش بقيم������ة �لعرVش �صحي �لأ

�صباب �لعرVش  فالعرب������ي ي�صحي بروح������ه لأ

�أحدها ولي�ش �أهمها و�إل ملا تر عربي بيته 

ب�صبب �ل�صباب �لناجم   ، للم�صاركة يف فت������

ع������ن، �حلرث، لبد من توVصي �أن بيته لي�ش 

أو  عرVص������ه ولكن من يف �لبيت م������ن، حرث، �

.. ح�صب  أم، و�أن �لفت تعني �حلرب �أخت و�

ثقافتي.. هكذ� يزد�د �ل�صباب يف �مل�صهد.    

هذ� كان مثال ملا يو�جهه �ملثقف �لعربي 

يف �مل�صه������د �لثق������ايف �لعربي �لع������ام ومثال 

 ، لتغيري �ملفاهيم و�لطري≤ وبالنتيéة �لهد

و�ختل• �حلابل بالناب������ل دون رقيب �صوى 

م������ن لقر�ر له، من هذ� �ملثال �أجد �ملبدعني 

م�صوؤول������ني ع������ن �ملحاف¶������ة عل������ى قيمتهم 

وتوجهاته������م �أمام �لتيار�ت و�ل�رش� �لفكري 

�لذي يحاول حتدي������ث �لثقافة ل يعر باأي 

ول ما  اه، فهل ي�صته������وي رو�د �ل�صف �لأ �

هم فيه؟. وهل نرغب با�صتمر�ر �لغليان وهل 

يقافه، يف �لعدد 559 من جملتنا  من طريقة لإ

بني يدينا مقالة بقلم �لدكتور منري �صويد�ين 

أ�صب������اب �ل�صبابية  يعرVش فيه������ا ل�صبب من �

أ�صب������اب غليانها  �لتي تع������اين منها ثقافتنا و�

وهو عدم وجود معايري تقا�ش وتفاVصل على 

ما  ن�صاني������ة لتكون نا أ�صا�صه������ا �لق�صايا �لإ �

مل�صتقبل خطو�تنا �مل�صتقبلية، وهنا �أود �لقول 

أيه يف �صعوبة ب������ل ��صتحالة  أو�فق������ه ر� �إنني �

أو �صاملة للثقافة، فكل  وVص������ معايري دقيقة، �

�أحد�ث �حلياة حتى �ملوت يحمل قيمة نر�ها 

�إيéابية م������ن R�وية و�صلبية من R�وية �أخرى، 

وب������ني �لز�ويت������ني م�صافة كب������رية، ولكن ماذ� 

ننت¶ر حتى نتب �صاحب �لروؤية.. هل ننت¶ر 

حت������ى يقن �÷مي������ بوجهة ن¶������ره، وغلبة 

 Îأم ننت¶ر �أن ي خرى؟ � وجهات �لن¶������ر �لأ

أم �أن يبادر  �ملعرك������ة وين�صحب يائ�صا مغلوبا؟ �

خري������ن معه �إ¤ حي������ث يرى؟ وكل  Bب�صوق �ل

�لحتمالت ممكنة بغ�ش �لن¶ر عن �لنتيéة 

فرÃا كان ين¶������ر بعني م�صلحته �ل�صî�صية 

ورÃ������ا كان ين¶ر بع������ني م�صلحة �÷ماعة. 

حتى ذلك �حل������ني.. ثقافتن������ا �لعربية �ليوم 

م������ن �لذي يديره������ا وير�صمه������ا ويوجهها، �أم 

�أن �حلل  �أعتقد  ..ننت¶������ر..!.  أننا لنتحر �

أنه يدري ويعمل  رجل يدري وي������دري � بيد 
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خرين  Bر�ء �لB Ãا يدري دون �لوقو عن������د �

ديكتاتورية هذ� �ل�صî�ش  عل������ى �لرغم من 

أو �لفكرة، وعلى �لرغم من �ل�صعوبات �لتي  �

ن �ل�ص������ري ور�ء �صî�ش يدري  �صيو�جهه������ا، لأ

خري �ألف مرة من �لوقو ور�ء �ألف يدرون، 

اه �ملرعى  وخري �ألف مرة �إن كنا لنعر �

�أن ي�صوقنا �إلي������ه �صوقا �صî�ش يدري من �أن 

������وت ونحن نقف يف مكاننا... وهي مقولة 

ت�صتح≤ �أن نو�ص لها مقال. 

وÃا �أن م�صهدنا كان يف �ل�صاحة �لثقافية 

دبية �ل�صعرية، �صاأعرVش مل�صهد �Bخر لي�ش  �لأ

بعي������د�ً ن�صاهده في������ه حو�ري������ة �صحفية م 

مثقف من كبار �لفاعلني يف �لثقافة �لعربية 

�حلديث������ة.. م �أدوني�������ش، وهو من �ملبدعني 

أو� م�صو�رهم �لثقايف من �ل�صاحة  �لذين ب������د�

�لثقافية �لعربية ثم �نتق������ل ليتاب م�صاركته 

يف �لبناء �لثقايف �لعربي من بعيد!. ي�صار 

�أدوني�ش �ل������ر�أي �لقائل ب�رشورة تغيري �صورة 

�ل�صاح������ة �لثقافية �لعربي������ة و��صتîدم تعبري 

تهدË و�إعادة �لبن������اء لهذه �لغاية، �مل�صهد 

ت�رش يف �ملقالة ع������ن �ل�صعر وعن �لثقافة 

أة، لكنه �صاط وملفت Ãو�قف  وعن دور �ملر�

أي������ه و�إمعان �لن¶ر، خا�صة  حتفزنا لقر�ءة ر�

يف تعبريه عن �ل�صعر وVرشورة حتديثه وجعله 

عمي≤ �ملعاين، ل ينال غرVصه ب�صهوله:   

}�ل�صاع������ر بطبيعته غريب د�ئما حتى يف 

نه ي�صري يف �ملéه������ول وكلما تقدم يف  لغت������ه لأ

�صريه يتح������ول، يتغري، فهو د�خل ذ�ته ود�خل 

جريدة �لثورة عدد   لغته غريبz.. �أدوني�ش   

. 3

�أو حتى  يف������ة �ل�صعر  هل �صحي �أن و

ألفناه  أو تهدË ما � �لثقافة عموما تفكي������ك �

عادة �لبناء؟ هل ينتقد �ل�صعر �÷ماهريي  لإ

نه يع عن �أفكار عامة ول يع عن فر�دة  لأ

�ل�صاعر ذ�ته؟ �أم �صحي������ �أن �ل�صعر هو فن 

�لق������درة عل������ى روؤية �÷ماه������ري يف �ملéتم 

، و�لتعب������ري عن �لروؤية بطريقة  وجهة ن¶ر

أو فنية �أو جميعها معا.. �ملهم  ذكية �أو ممتعة �

�أن ت�صل تل������ك �لروؤى ليفهمها �لنا�ش عموما 

و�أن ت�صل معها ر�صالة جمالية Ãعنى �لقيمة 

يحرVصنا ورفد  فادة �ملéتم������  و�له������د لإ

أد�ة  دب � ثقافته ببناء جدي������د؟. فال�صعر و�لأ

وو�صيلة لل�صاعر للو�صول �إ¤ غرVصه يف �لتاأثري 

، و�صيل������ة ولكن بطريقة خا�صة  على �ملéتم

�صو�صي������ة ه������ي خ�صو�صية  بال�صاع������ر فا

�صل������وب ولي�ص������ت بال�������رشورة خ�صو�صية  �لأ

�صلوب �ل�صعري بهويته  . فالأ �لقيمة و�لهد

أ�صلوب يف �لكلم  �لعربية �لذي نتطل �إليه: �
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أو تاريîية  علمي������ة � يحم������ل قيم������ة �إن�صانية 

�أو جمالي������ة  وغريه������ا من خ������لل �صياغة 

ح�صا�ش و�ل�صعور،  مو�صيقية جمالية حتر �لإ

�لذي منه ��صت≤ ��صم �ل�صعر، فالكلم �ملنم≤، 

 �ملغّن������ى، �لذي يîلو م������ن �لفكرة 
ّ
�ملو�صيق������ي

ح�صاريا نتطل �إليه،  و�لقيمة لي�ش �صع������ر� 

كما �ل������كلم �ملنم≤ �لذي يحمل فكرة وقيمة 

�إن�صانية ولكنه يîلو من �ملو�صيقى ول يحر 

�مل�صاع������ر لي�ش �صع������ر�. و�ملبالغة يف �حلالني 

تفقد �لكلم �صفة �ل�صعر.

أو �لقيمة �لت������ي يحملها �ل�صعر  �لفك������رة �

أو ي�صل عليها �ل�ص������وء لها م�صتويات منها  �

�صلوب  �لب�صي جد�ً ومنها �لعمي≤ جد�، و�لأ

متدرÃ ê�صتوياته منه �ملبا�رش ومنه �لرمزي، 

فال�صعر جزء غني من �لثقافة �لعربية وبناء 

أه������م �صفة فيه هي جماهرييته  ع¶يم. لعل �

Ãو�صيق������اه  مع������رو  �لعرب������ي  فال�صع������ر 

ح�صا�������ش �ملر�ف≤ للكلمة  و�صاعريت������ه، �أي �لإ

و�ملعن������ى، مما خل≤ حوله د�ئ������رة جماهريية 

أنها �جتمعت على  و��صعة �أقل ما تو�صف به �

�÷مال �لب�صي وهو �صفة �إن�صانية �صامية، 

على  أم������ا �ل�صعر �ملبتذل كما �ل�صعر �لعمي≤  �

ت�صاد �لنوعني قيمة فله جمتمعاته �ل�صيقة 

ا�ص������ة، فال�صعر ب�صفاته �لقدمية �أطلقت  �

عليه ت�صمي������ة �ل�صعر �لعربي ه������ذه �لت�صمية 

هوي������ة لتلك �ل�صف������ات كما ي�صم������ى �لعربي 

ن ل������ه مو��صفات �لهوي������ة �لعربية.  عربيا لأ

وكم������ا ي�صتبعد �لفرد ملîالفته �صفات �لهوية 

ي�صتبع������د �ل�صعر. �إن �نتم������اء �ل�صعر �حلديث 

أدباء  ه������د� �لتي ين�صده������ا � بال�صيغ������ة و�لأ

�حلد�ثة لل�صعر �لعرب������ي هو كانتماء �لعربي 

�ل������ذي مي�صي حياته وعمل������ه ولغته وRو�جه 

أو.. }كحد�ثة ��صتîد�م  يف �أوروبة للع������رب، �

أو �لطي������ارة بالن�صبة للعربz،  وهنا  �ل�صيارة �

أو �لعامل �لعربي  ديب � طورة و�ملفارقة، فالأ �

�ل������ذي ينك������ره جمتمع������ه وتتبن������اه جمتمعات 

�أخرى تن�صب ثقافت������ه بثقافة �ملéتم �لذي 

غلب تك������ون �ل�صبغة طاغية  تبن������اه، وعلى �لأ

�صل، وعنده������ا تكون �لنتيéة تغيري�  على �لأ

�صل ولي�ش تطوير� وبناًء،  للثقافة وتهدميا للأ

ف������اأو¤ �أن ين�ص������ب �إبد�ع������ه للمéتم �لذي 

تبناه،.. و�ل�صكر للمéتم �لعربي �لذي يبعد 

ألي�ش كذلك؟؟؟  مبدعيه.. �

أ  �ل�صاع������ر �لكبري fiم������ود دروي�������ش، بد�

أنا عربيz وقال:  م�صو�ره �ل�صعري: }�صé������ل �

}و�إن مل يفه������م �لب�صط������اء معانيها ف������اأو¤ �أن 

أبرR �صفة  � ،zلد نح������ن لل�صمتîنذريها.. ون

أ�صا�صي������ة للهوية �ل�صعري������ة ومل يكن �ملق�صود  �
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��صتîد�م �ل�صعر ��صتîد�ما �صطحيا ب�صيطا، 

فاحلرية و�لهوي������ة ومقاومة �مل�صتعمر لي�صت 

ق�صاي������ا ب�صيطة �صطحية، ومل يعن عدم قدرة 

�ل�صعر على حمل ر�صائ������ل عميقة ل يفهمها 

�لب�صطاء، فالثقافة م�صتويات.. وكلما �ت�صعت 

د�ئرة �÷ماهري دلل ذل������ك �إما على ب�صاطة 

أو  � �صطحيتها ولي�������ش  وعموميته������ا  �لفكرة 

عل������ى قوة وقدرة �لعرVش �ل�صعري و�لتي هي 

ي�صال  كنه من �لكلمات لإ أ�صلوب �ل�صاعر و �

فكرته. �ل�صعوبة تكمن يف �ل�صياغة �ل�صعرية 

للموVص������و و�لقيمة �ملطلوب م������ن �لكلمات 

أو �إلقاء �ل�ص������وء عليها.. فعندما  �إي�صاله������ا �

د�ة �÷مالي������ة �ل�صعرية  يîت������ار �ملثق������ف �لأ

أو  أو �صيا�صي � ي�ص������ال فكر عمي≤ فل�صف������ي � لإ

ديني وغريها �صيé������د �صعوبة �صديدة ب�صبب 

أو �صيكون  �ختي������اره �إن مل يكن متمكنا من������ه، �

�صعره �إبد�عاً مميز�ً �إن كان متمكنا من �لفكرة 

�صلوب. ومن �أمثلة قدرة �ل�صعر على حمل  و�لأ

ا�ش، دون تغيري خ�صائ�ش وهوية  �لعمي≤ و�

�ل�صعر، �ل�صع������ر �ل�ص������ويف، �ل�صوفية �أعم≤ 

أنو� �لفكر، يحّول �ل�صويف معبوده �لروحي  �

ن�صانية �لعامة فهو  �إ¤ �ل�صيغ������ة �÷مالية �لإ

قد يتح������دث عن ع�ص≤ ملحبوب������ه، وهو يع 

اهه وروعة �صفاته و��صتياقه  �صعوره عن 

أن������ه يتحدث عن  أث������ري �لع�ص≤ فيه كا �إلي������ه وتا

اما كتاأثري  ميان هو  �صî�ش مثله، فتاأثري �لإ

خرين، فال�صاعر �ل�صويف  Bلع�ص≤ بالن�صبة لل�

�صî�������ش موؤمن �صاحب �نتماء فكري عمي≤، 

ثم ه������و متمكن من �للغة ق������ادر على تطوي 

�لكلم������ات لتحمل �لفكرة وجم������ال �ل�صياغة 

�صويف  بل هو  �صاعر� �صوفيا معا فهو لي�ش 

، �ملتلقي، �لع�ص≤  ، و�إن مل يعان �لقار �صاع������ر

لن يعر ما يعانيه عا�ص≤ ولن يعر عمي≤ 

، ومن ل يع������ر �ملت�صو  �إمي������ان �ملت�صو

ألفا �لع�ص≤  �ل�صاعر لن يعر �أن مع������اين �

و�لهيام �لتي هي رموR و�أدو�ت لف¶ية يق�صد 

مثاله  بها عبادة �صامية، فه������ي لغة خا�صة لأ

من �ل�صوفي������ني ولي�صت للéمه������ور �لذي لو 

ح�صا�ش  ت بعموم �لإ عر معانيها �للغوية و

أنه لن يفهم عمي≤ قيمتها  ن�صاين فيها �إل � �لإ

ومعناه������ا. فال�صاعر �ملبد قادر على تطوي 

�ل�صع������ر Ãكوناته �لتي تعطي������ه هوية �ل�صعر 

ن�صانية  �لقدمية  �لعربي يف �صتى �ملو�Vصي �لإ

و�حلديثة.  

يفة  �مل�صكل������ة هي يف حتمي������ل �ل�صعر و

تهدË وتك�ص������ري و�إعادة �لبناء ل�صاحة ثقافية 

ن على  Bمل يتف≤ �مل�صارك������ون يف بنائها حتى �ل

مكوناته������ا، فه������ي م�صكلة حتدي������د �لق�صايا 
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دب،  �حل�صارية ليت�صدى لها هذ� �لنو من �لأ

خا�صة و�أن �حل�صارة �لعربية كانت ح�صارة 

ومل تعد، بل �ص������ار �لعرب متîلفني عن بقية 

 ، أك دول �لعامل، لي�ش كل �لعامل حتى ل نحب �

أننا ل  ولكن كح�ص������ارة �صبقنا �لكثريون وÃا �

ن�صتطي �للحاق بهم يف جمالت �لعلوم �لتقنية 

توجهنا لل�صعر و�للغ������ة فحملناهما م�صوؤولية 

�لت�صدي و�ملحاف¶ة عل������ى كر�مة �حل�صارة 

ن  Bلعربي������ة لغوياً وتركيبياً. فاللغة �لعربية �ل�

ت�صار جنب������اً �إ¤ جنب م������ �ل�صعر �لعربي 

جنبي �ملتطور ول دعم �Bخر  �لغزو �لثقايف �لأ

اما، كما  م������ن �أي �خت�صا�ش كان، ونعل������م 

يعلم �لقائمون على �لثقافة، �أن �للغة و�ل�صعر 

�أ�ص������ل نتاê �حل�ص������ارة �لتقني������ة و�لفل�صفية 

و�لروحي������ة وكل �لعل������وم، و�أن �لتطور فيهما 

خرى، فكيف  نا عن �لتطور يف �ملéالت �لأ

نت�صور Rيادة حé������م قامو�ش لغوي كقامو�ش 

}ل�ص������ان �لعربz �إذ� مل ننت ما ن�صميه؟ نعّرب 

هذ�  �صكر� لكم �أح�صنتم ثابرو� ونÎجم!!.. 

م������ا تقوله �حل�ص������ارة �لعربي������ة.. طبيعي يف 

ه������ذه �حلال������ة �أن يكون �مل�صه������د �لثقايف يف 

�ل�صاحة �ل�صعرية معتما ولي�ش Vصبابيا.. وÃا 

ن�صانية هي مو�Vصي  �أن مع¶م �ملو�Vصي������ �لإ

ثابت������ة متكررة فتكون �إع������ادة تناولها تكر�ر�ً 

، ي�صا م�صكلة  للثقاف������ة وجم������ود�ً لل�صعر 

������روê من �لقو�لب  ديد طرق �ل�صعر و�

�لقدمية دون �إخر�ج������ه من هويته، فما نر�ه 

من �حلد�ثة �إغر�ق بالرمزية ل لعم≤ �لفكرة 

ا�ش  أ�صلوبه � ل.. بل لرغبة �ل�صاعر يف خل≤ �

�÷ديد، ليك�رش �÷مود �لذي تتهم به �لثقافة 

غلب �صبقه  �لعربي������ة، ولعرVش �أفكار، على �لأ

�إليها كثريون، ولكن باأ�صلوب حديث مغرق يف 

�لرمز ليعطي م�صاحة لتعدد �لغرVش و�لفكرة 

�ملق�صودة بتعدد �لقر�ء، فكل قار يفهم �لرمز 

ح�صب ثقافته، وبالنتيéة قد لي�صيب هد 

�ل�صاع������ر �إل و�حد� من �لكل، ويكون �ل�صاعر 

ن �لكثري من �لقارئني يقدمون فكرة  �صعيد�ً لأ

أر�ده هو �أ�صل،  اوRت م�صت������وى ما � وغاية 

�صتاذ �لذي حرVش  وهذ� بحد ذ�ته �نت�صار �لأ

أو بدعة..  تلمي������ذه للتفوق عليه، وهذ� �إبد� �

دي������ب بتعقيد  أو �لأ أمع������ن �ل�صاع������ر � وكلم������ا �

أ�صلوبه وتعمي≤ معانيه، كلما �بتعد عن قيمته  �

�لثقافية �ملتمثل������ة يف �إي�صال �لفكرة. عندما 

ييز fiتو�ه،  نق������ف �أمام ن�ش ل ن�صتطي������ 

أ: }�ل�صاعر بطبيعته غريب د�ئما  عندما نقر�

نه ي�ص������ري يف �ملéهول وكلما  حت������ى يف لغته لأ

تقدم يف �صريه يتحول، يتغري، فهو د�خل ذ�ته 

ود�خ������ل لغته..غريبz ه������ذ� �لتعبري �ملبتكر 
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دب �÷ديد �ل�صعب على �ملثقف  نو من �لأ

أدباء  �لعادي، �لذي مل يé������د بد� من �أن يتب �

�حلد�ثة �لذين ي�صتîدم������ون �لرمز �لعمي≤، 

فا�صت������كل عليه������م معناه وغايت������ه، وتقاطعت 

طرقهم، وتقطعت بهم �ل�صبل، وم تز�يدهم 

و�ت�صاعهم تز�يدت �ل�صكوى من عدم �لقدرة 

على �لو�ص������ول للفائ������دة. فه������ل �مل�صكلة �أن 

دب  أم �أن �لأ �÷مه������ور يدعي فهم �لعمي������≤، �

لي�������ش عميقا �أ�ص������ل بقيمت������ه وغايته ولكنه 

������ه، و�صارت  ألفا م�صكل مرب������ك Ãعانيه و�

دباء وتارة للéمهور،  �لتهامات توجه تارة للأ

وحتى متبادلة بني �ملثقفني �ملوؤلفني و�لنقاد، 

فهل �ملثقف������ون �لذين يتبعون �ل�صعر�ء ومنهم 

أنف�صه������م يف فهم �صعر ك�صعر  �لذي������ن �أرهقو� �

أو �صعر fiم������ود دروي�ش �حلديث  �أدوني�������ش �

ليحولوه من فر�دت������ه �لع�صية �لغام�صة �إ¤ 

ني للفكرة  �صطحيتهم هم م������ن �لغاوين �مل�صي

أنه������م �صعدو� درج������ة وجل�صو�  أم � و�ل�صع������ر؟ �

مقعد� لي�ش لهم؟. وهل من �ملعقول �أن يقال 

�إن �ل�صاحة �لثقافية �لعربية تîلو من �لقر�ء 

�ملثقف������ني و�لقر�ء �ملتابعني، �لذين ي�صتحقون 

أنا على قلة متابعتي  �ملîاطب������ة Ã�صتو�هم، و�

يده�صني د�ئما �أن �أي عمل ثقايف �صو�ء كان 

أو �صعريا.. �إVصافة  معرVصا فنيا �أو مو�صيقيا �

�إ¤ �ملحاVرش�ت �لعلمية، �لنادرة،.. يده�صني 

أنه يéم������ �لكثريي������ن، و�أن �ملدرجات تكون  �

ى، بل مكت¶ة باملهتمني �ملتابعني، ويكون  Bمل

 êرو �لدخول �إ¤ �لقاعات متعذر�ً، وعند �

ده������م يتناق�صون بن�ص������ا• كîلية �لنحل، 

أو لي�ش ماأمول  فهل هذ� �لنح������ل لي�ش نحل �

منه ع�صل؟ ول ي�صتح������≤ �أن تقدم له �لورود 

�لتي ي�صت�صيغها ويف�صلها!.

يبدو �أن �لثقاف������ة �لعربية بكل مكوناتها 

�أن �حلاملني  تع������اين م������ن  و�خت�صا�صاته������ا 

مل�صاعلها يéدون �صعوبة يف توجيه م�صاعلهم، 

أنه������م ينفرون من �مل�صه������د �لثقايف �لعام  أو � �

ون يف توجيهها، فاإذ� كنا نريد ثقافة  فيîط

عربي������ة حديثة نفîر بها فه������ذ� ل يعني �أن 

بنية �لثقافية �لقدمية لنبني مكانها،  نهدم �لأ

ولكن يéب �أن نرى جممل �ل�صاحة �لثقافية، 

أنها و��صعة و�أن فيها م�صاحات  وحتما �صنéد �

�صا�صع������ة لبن������اء كل جدي������د ول حاجة لبذل 

�÷هد يف تهدË �لقدÃ Ëا يحويه من نفي�ش 

أ�صا�ش �مل�صكلة �لثقافية هو  ومن رث.. لع������ل �

أ�صا�������ش �نت�صار �لثقاف������ة �إنها �حلد�ثة  ذ�ته �

نÎنت..  و�لإ و�لطباعة  و�لورق  و�لتكنولوجيا 

فكار �لهد�مة  نعم  لقد ي�رش �لتطور �نت�صار �لأ

و�ت  �لتي ت�صع������ى للك�صب �ملادي وبن������اء �ل
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فكار �لتي تبني  أك بكثري مما �صمح������ت للأ �

ن�ص������ان �ملثقف.. و�أVصيف ت������ر �ملثقفني  �لإ

يف موق �مل�صوؤولي������ة م�صوؤولياتهم يف مر�قبة 

�لثقافة،.. �إن دع������م �لثقافة ليعني �لكتفاء 

بت�صéي ودعم �لتاألي������ف و�لÎجمة ومن ما 

 . �صاءة للثقافة Ãعناها �لو��ص ه������و و�Vص �لإ

ن ذل������ك �أدى �إ¤ �ت�ص������ا �مل�صاحة �لثقافية  لأ

�لرثة �ملحتوى على ح�صاب �لثمني، وذلك ما 

نعانيه عند دخول �أي مكتبة بق�صد �حل�صول 

عل������ى موVصو معني، فنé������د ع�رش�ت �لكتب 

�ملطبوع������ة وع�������رش�ت �لكت������اب و�لعناوين ل 

أيها ي�صتح≤ �لقر�ءة، فنÎ كل جديد  نعر �

ونعود للكتب �ملتد�ولة �ملعروفة ويف كثري من 

أ�صباب جمود  حيان �ملتو�رثة..، وهذ� �أحد � �لأ

�صماء  �لثقافة �لعربية، �أو رÃا نîتار �أحد �لأ

�ملتد�ول������ة �حلديثة �لت������ي �صط جنمها رÃا 

غلب ل�صهرة كاتبها  لقيم������ة fiتو�ها وعلى �لأ

أو مالية. فاأين  أو �جتماعية � �صباب �صيا�صية � لأ

دور �ملثقفني �لقياديني �لذين ميلكون �لقدرة 

على �لتمييز بني �لرث و�لثمني؟ �إن و�جبهم 

�أن ي�صاعدو� �لقار يف �ختيار كتابه لي�ش يف 

�ملكتبة ولكن قب������ل ذلك.. عند �ملو�فقة على 

طباعة �لكتاب، بتوVصي �لهد �لذي ت�صعى 

�إليه �لثقاف������ة يف مرحلة معين������ة و�ملو�Vصي 

�لت������ي ير�د رف �أعمدته������ا، وتوجيه �ملثقفني 

ب������د� فيها، وباملحاف¶ة على قيمة تر�ثنا  للإ

�لثقايف وعدم �ل�صم������اì بت�صويهه، و�أن ي�صار 

�إ¤ �لتاأكي������د على م�صت������وى �ملن�صور ل �لقول 

بزيادة عدد �ملطبوعات لتت�ص �أجنحة �لكتاب 

�لعربي يف �ملعارVش �لدولية بغ�ش �لن¶ر عن 

أ�صلوب  م�صتو�ه������ا، وبالتحفيز عل������ى تب�صي �

غر�ق  ن �لإ تقدË �ملعلومة مهما كان نوعها لأ

غر�ق يف  يف �لب�صاط������ة و�لوVصوì خري من �لإ

�لرمز و�أقرب للو�ص������ول للمعلومة �ملق�صودة 

و�أعم فائدة. 

�لعر� �لثقايف �لقائم، بل �ل�رش� �لثقايف 

�لقائم، لي�ش �رش�عا ثقافيا Ãعنى �لنقا�صات 

و�لنق������د و�لنتقاد، ولي�ش تفوق������ا لر�أي على 

.. نحن  �Bخر، ونح������ن ل�صنا يف �صوق ع������كا

نتحدث عن ثقافة كاملة، نتحدث عن ثقافة 

تعني حكوم������ة، نتحدث عن �صي������ادة وتطور 

للدول������ة يف كل جمال، يف �لط������ب و�لهند�صة 

دب و�ل�صناع������ة، وع������ن نهوV������ش وقوة،  و�لأ

فال�رش� �لثقايف تتدخل فيه م�صال دولية، 

دبي من �لثقافة من �أهم مكوناتها  و�ل�ص≤ �لأ

ن�صانية  فهو �ملكون �لذي يحت�ص������ن �لقيم �لإ

و�لجتماعي������ة و�لفل�صفية للمéتم������ �أي �إنه 

ه������و �لر�ب بني �أفر�د �ملéتم و�لذي ير�صم 
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أود �أن �أذكركم كم كلف ويكلف �لعامل  هويته، �

رهاب، وكم يكلفنا تفريقنا بني  معنى كلمة �لإ

ره������اب و�ملقاومة كمعن������ى لف¶ي وكقيمة  �لإ

عد�ء �لختلفات  �صيادية، وكيف ي�صتîدم �لأ

�لدينية و�لعرقية، هل �أذكركم �أي�صا Ã�صكلة 

�لبطالة �لعاملية وحركة �نتقال �ليد �لعاملة، 

ار�ش لكي  هل �أذكرك������م بال�صغو• �لت������ي 

 .. أو ذ� تدر�������ش لغة �أجنبية يف ه������ذ� �لبلد �

وغريه������ا وغريها، عندما تك������ون �ل�رش�عات 

دولية تكون در��صة �إد�رة �ل�رش� على م�صتوى 

�لدول������ة �أي �حلكومة، وجن������د، نحن �لعرب، 

أنف�صن������ا �أمام و�ق  بع������د �أن تاأخرن������ا عهود� �

م�صكل: هل نح������ن دول منتéة �أم م�صتهلكة؟ 

هل جنهد لن�صلك طريق������ا �صبقنا فيه غرينا 

أم نكتفي Ãا ن�ص������ل �إليه منهم؟ هل  عه������ود� �

أم �صنبقى  أردن������ا؟ � ن�صتطي������ �للحاق بهم �إن �

نتق������دم ويتقدمون �أمامنا؟ ه������ل نغري هويتنا 

أو باBخر م������ من �صبقنا فل  لنندم������ ب�صكل �

أم نتم�صك بهويتنا ون�صار  نبقى متîلفني؟ �

لة لي�صت مطروحة للمثقفني يف  أ�ص للتقدم؟ �

لفية بل للقادة..  لذلك �إذ� مل يéد  �ملقاعد �

أديب������ا كان �أو طبيبا، مكانا يف بلده  �ملثقف، �

أنه يريد �أن يكون يف  أك بكثري من � فامل�صكلة �

أني������≤ ور�تب يوؤمن رفاهيته، فل نلوم  مكتب �

�ملثقف �ملبتعد، ول نقلل من قيمة �ل�صغو• 

�لتي يو�جهها، بل يéب �أن نقول بقوة �ملثقف 

�ملعرفية و�لنف�صي������ة و�ل�صî�صية و�لأخلقية 

ل������كل �صî�ش يحمل م�صوؤولي������ة ثقافية.. كّل 

بد�  ح�ص������ب موقعه، �إن �أق�صى درج������ات �لإ

أتر لكم تقدير  هي �كت�صا �ملبدع������ني.. و�

قوة �صî�صية وثقافة وبعد �لن¶ر �للRمة ملن 

مامية  ه������م يف موق �مل�صوؤولية يف �ملقاعد �لأ

عن �لثقافة. 

فاإذ� كنا ننت¶������ر ولدة �لثقافة �حلديثة، 

أنن������ا �أخطاأنا  ح�صب ق������ول �لكثريي������ن، لبد �

�لتقدير، فالثقافة �لعربية لي�صت يف مرحلة 

�ملîاV������ش بل قب������ل ذلك، وم������اذ� قبل ذلك.. 

�ملثقفون �ملîتلفون من �أي باب ياأتونها.. و�إن 

 ..zأنه يدري أ �أحدهم }يدري وي������دري � ������ر�

تÎ�كم �أمامه �لعقبات..؟.. فالعرب ينت¶رون 

�لتفاق على وVص �لقو�نني و�ملعايري �ملثالية 

�ملطلقة.. ثم �لتفاق على �صكل �للتز�م �ملطل≤ 

بتطبيقه������ا.. و�ل�صك������ر  كل �ل�صكر  للم�صوؤول 

�لعربي �لذي يبعد مبدعيه �لذين ل يلتزمون 

�لنت¶ار.. وي�رش على �أن �لولدة يف �مل�صايف 

ألي�ش كذلك؟؟؟. أ�صلم.. � وروبية � �لأ

¥µ



πÑ≤àس�Ÿاh öVÉ◊ب ا ºع∏يàال QÉس�e

263 ول  2010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

دد تبيان �صدد تبيان �صدد تبيان �أهمية �لتعلي������م يف حياة �ل�صعوب، فدوره �أك من  صن������ا هنا ب�صن������ا هنا ب� ن������ا هنا ب�صن������ا هنا ب�ص صل�صل�

�ملقال، عرVش بع�ش �مل�صكلت  . وما نود طرحه يف هذ� . وما نود طرحه يف هذصي . وما نود طرحه يف هذصي ي Vص¤ توVص¤ تو إن يحتاê �إن يحتاê �إ أ �

تقبل، وهي كثرية ول تق حتت ح�رش:صتقبل، وهي كثرية ول تق حتت ح�رش:صتقبل، وهي كثرية ول تق حتت ح�رش: صمل�صمل� رشحلاVرشحلاVرش و� ه يف صه يف صه يف � VÎصلتي تعVÎصلتي تع �

�ملعرفة �ملعرفة �ملتحر  �للحاق بقطار �للحاق بقطار � �ملتعلم على �ملتعلم على � �، م�صكلة عدم قدرة �، م�صكلة عدم قدرة � ، مثًل هنا

يام،  وجم������ار�ة �لعلوم �÷دي������دة �لتي تعت≤ وتبلى م مرور �لزم������ن، وتقادم �لأ
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كان ه������ذ� غري ممكن د�ئماً، فاإن �ملتعلم ي¶ل 

ديد تعليمه، حتى يتمكن من  بحاج������ة �إ¤ 

أنه  �صكالية هنا، � مو�كبة �لتقدم �ملعريف. و�لإ

لي�ش م������ن �ل�صهل على �ملعلم �أن ميد �لطالب 

باملعلومات �حلديثة �لتي ت�صاعده على 

�لتكيف م������ �ل¶رو �لر�هنة، و�لتناغم 

نه ه������و نف�صه يعاين من  م������ م�صتلزماتها، لأ

�مل�صكلة ذ�تها!

أي�ص������اً، م�صكلة �لطل������ب �لهائل  وهن������ا �

على �لتعليم �لر�صم������ي �ملéاين، مما ي�صطر 

�Bل �لطلب �إ¤ �لبق������اء خارê نطاق هذ� 

أم������و�ل طائلة م������ن �أجل  �لتعلي������م، و�������رش �

ا�صة،  �للتح������اق باملوؤ�ص�صات �لتعليمي������ة �

ول �صيما �÷امعات.  ونذكر كذلك، م�صكلة 

�������رشة وتق�صريها يف و�جباتها  تر�ج دور �لأ

�لتعليمي������ة، وما يÎتب عل������ى ذلك من Rيادة 

عب������اء �مللقاة عل������ى عات������≤ �ملدر�صة، مما  �لأ

يéع������ل �لتق�صيم �ملنا�صب للمهام بني �ملدر�صة 

�رشة، م������ن �لتحديات �لÎبوي������ة �لبارRة.  و�لأ

خ������رى، تلك �لناجمة عن  ومن �مل�صكلت �لأ

��صتعم������ال �لتكنولوجي������ا يف �لتعلي������م، ففي 

دبي������ات �لÎبوية ت�صف≤  حني جند مع¶م �لأ

وتهل������ل لهذ� �ل�صتعمال، وتدعو �إ¤ ت�صéيعه 

Bخ������رون �أن �ملبالغة يف  و�لتو�ص في������ه، يرى �

��صتî������د�م �لتكنولوجيا �لÎبوي������ة توؤدي �إ¤ 

�صتاذ و�لتلميذ، و�إ¤  �نعد�م �لتفاعل ب������ني �لأ

غياب �لفر�ش لبناء ج�صور �لثقة بينهما.

Vصع������ف  م�صكل������ة  أي�ص������اً،  � نن�ص������ى،  ول 

ب������ني �صانعي �لقر�ر  �لت�صالت �ل�صî�صية 

�لÎبوي وبني �ملنفذي������ن، وذلك ب�صبب تو�ص 

د�رية.  �لن¶ام �لتعليمي و�Rدياد �لوحد�ت �لإ

وهن������ا �إ�صكالية �نع������د�م �لتو�ف≤ بني �لكم 

و�لكيف �لÎبوي������ني يف �لبلد�ن �لنامية، فقد 

، من �أج������ل �للتحاق باملدر�صة،  �أدى �ل�صغ

�إ¤ �لت�صحي������ة بالكيف حل�صاب �لكم، م كل 

ما يعنيه ذلك من �إVرش�ر Ã�صتوى �لتعليم.

ه������ذه بع�ش �مل�ص������كلت �لÎبوي������ة �لتي 

نو�جهه������ا يف ع�رشن������ا �حلدي������ث، وهن������ا 

غريها �لكثري. ول نري������د �أن نتو�ص كثري�ً يف 

�صا�صي هنا  ن �هتمامن������ا �لأ هذ� �ملé������ال، لأ

مر  من�صب على �مل�صتقبل. وعندما يتعل≤ �لأ

Ã�صتقبل تطور �لÎبية، فاإن علينا �أن نتوق 

ن ه������ذ� �لتطور يتم  مو�جه������ة �صعوب������ات، لأ

بعملية معقدة للغاية، فالÎبية لي�صت قطاعاً 

م�صتق������ًل بذ�ته، ب������ل �إنها تتفاع������ل، ب�صورة 

 ، م�صتم������رة، م قطاعات �أخ������رى يف �ملéتم

وغريها.  و�لثقاف������ة  و�ل�صيا�صة  كالقت�ص������اد 

وم������ن �ملتوق �أن ي������زد�د دور �لÎبية تعقيد�ً، 
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ن������ه �صيتعني عليها �أن تتعامل  يف �مل�صتقبل، لأ

م موVصوعات جدي������دة نابعة من م�صكلت 

�ملéتم������ �ملعا�رش، ومل تك������ن تتعامل معها يف 

 ìصوع������ات نز �ل�صلVص������ي... ومنها موVملا�

وحفß �ل�صلم و�لق�صاء على �لعنف و�لفقر 

ة، و�إلغاء �لفو�رق بني  و�لبطالة وحماية �لبي

�لدول �لغنية و�لدول �لفقرية، و�ل�صيطرة على 

�لتقدم �لعلمي و�لتقاين، ومو�جهة م�صكلت 

�لطاقة. وهن������ا عدة عو�مل ميكن �أن توؤثر 

 . يف تطور �لÎبي������ة حتى نهاية �لقرن �حلا

أ�صها �لتغري�ت �لدميوغر�فية،  وتاأتي عل������ى ر�

فاإح�صاء�ت �لأ �ملتحدة �ملوثوقة، ت�صري �إ¤ 

�أن �ص������كان �لعامل �صي������زد�دون يف بد�ية �لعقد 

�لثاين من �لقرن �حل������ادي و�لع�رشين بن�صبة 

. وهذ� يعني  98  عن عددهم يف عام 

�رتفا �أعد�د من هم يف �صن �لتعليم، وبالتا 

أع������د�د �مل�صéلني يف �ملد�ر�ش، م ما  �Rدياد �

ي�صتلزمه ذلك من نفق������ات و�أمكنة ومعلمني 

ج������دد. وت������وؤدي �لعو�مل �لقت�صادي������ة دور�ً 

هاماً، فق������د �أدى �لك�صاد �لقت�صادي �لعاملي 

يف �ملاVص������ي �إ¤ �لبطالة و�لت�صîم و�نتعا�ش 

ائف، وكذلك �إ¤ وVص قيود  �لطلب على �لو

نفاق على �لتعليم. وهذ� كله يقت�صي  على �لإ

وVصا  تîطيط������اً تربوياً جدي������د�ً ملو�جهة �لأ

�ملذكورة، ول�صيما يف �لدول �لنامية.

ول نن�صى عام������ل �لعل������م و�لتكنولوجيا، 

فاRدياد دور هذ� �لعامل يف حياتنا �ليومية، 

ن�صان بحاج������ة �إ¤ تعر �لتقانات  يéعل �لإ

�لعلمي������ة �ملتح�صنة با�صتم������ر�ر. ول �صك �أن 

�ل�صنو�ت �لقادم������ة �صو ت�صهد تقدماً كبري�ً 

لكÎونيات  يف عل������وم �لطاق������ة �لنووي������ة و�لإ

ت������ة  و�لأ  cybernetics نيتي������ة  و�ل�صي

automation وغريه������ا. وه������ذ� يعن������ي 
V������رشورة �إدخال تغي������ري�ت يف مناه �لعلوم، 

كما ي�صتلزم �إعد�د �ملتعلمني، ملو�جهة �لتغري 

�حلا�ص������ل، ومو�كب������ة �لتط������ور�ت �÷ديدة، 

أي�صاً،  ة. ونذكر، � و�لتكيف بفعالية م������ �لبي

يكولوغي������ة، فال�صتثم������ار غ������ري  �لعو�م������ل �لأ

�ملعقول للم�ص������ادر �لطبيعي������ة، و�ل�صتعمال 

أديا �إ¤  غ������ري �ملن¶������م للتكنولوجيا �مللوث������ة، �

������ة، و�إ¤ �إثارة �لت�صاوؤل  خلل بتو�Rن �لبي �لإ

ن�ص������ان بها. وه������ذ� �لوVص  ح������ول علقة �لإ

ي�ص عل������ى عات≤ �لÎبية، مهمة �إدخال مو�د 

������ة وfiاربة �لتلوث، �إ¤  خا�صة بحماية �لبي

. وتوجد �إ¤ جانب ما �صب≤، �لعو�مل  �ملناه

�لجتماعية، كن¶م �لقيم و�ملعتقد�ت �لدينية 

اذê �ل�صلو و�لفقر و�لفو�رق �لجتماعية  و

وعدم تكافوؤ �لفر�ش، وكذلك �لفر� �لناجم 
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نتاجية �لتي  عن Rي������ادة �لإ

�لتقاين،  �لتق������دم  يحققها 

�لفر�  ه������ذ�  ير�ف������≤  وما 

كث������ار م������ن �لعطل  م������ن �لإ

ول  �لÎفيهية،  و�لن�صاطات 

�صيما يف �لدول �ملتقدمة.

�لعو�مل،  ه������ذه  ف������كل 

، �أن يك������ون لها تاأثري  يتوق

يف م�ص������ار تط������ور �لÎبية. 

 ، ن�صت������در �أن  وعلين������ا 

ف������ل نغف������ل دور �لعام������ل 

�ل�صيا�صي، وخا�صة يف دول 

�لعامل �لثال������ث، فالÎبية يف 

هذه �ل������دول تعتم������د على 

�ملوؤ�ص�صات �مل�صتق������رة، وعلى �لتز�م قوي من 

جانب �لدولة. لذلك، فاإن تزعز �ل�صتقر�ر، 

و�لناجم عن ��صتمر�ر �لتمزقات �لد�خلية يف 

�ل������دول �ل�صغرية، ميكن، �إذ� ��صتمر، �أن يوؤثر 

�صلبي������اً يف �أوVصا �لÎبي������ة. ومن جهة ثانية، 

فاإن �لعامل �ل�صيا�صي، كثري�ً ما يكون ح�صيلة 

قوى �قت�صادي������ة و�جتماعية، لها هي نف�صها 

تاأثري يف �لتطور �لÎبوي.

 و�أخ������ري�ً، ل ي�صعن������ا �أن نقل������ل م������ن دور 

 ،ìفاإذ� حتق≤ ن������ز �ل�صل ، �لعامل �ل������دو

و�صاد �ل�صلم �لن�صبي يف �لعامل، فاإن كثري�ً من 

نفاق �حلربي، �صو  م������و�ل �ملî�ص�صة للإ �لأ

نفاق على �مل�رشوعات �لÎبوية. تكّر�ش، للإ

ن �إ¤ �÷انب �ملتعل≤ بتح�صني 
Bوننتقل �ل

�أوVصا �لÎبية، يف �ل�صنو�ت �لقادمة. وميكن 

للمîت�������ش �أن يت�صور كث������ري�ً من �ملقÎحات 

مام،  و�حلل������ول لدف������ عéلة �لÎبي������ة �إ¤ �لأ

وم������ن ذل������ك مثًل، �تî������اذ خط������و�ت عملية 

و��صع������ة لت�صديد رب �لÎبية بالتطوير �لعام 
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و�لتنمية، وتكييف ن¶ام �لتعليم وfiتو�ه م 

�لتقدم �لعلمي و�لتقاين، وم حاجات �ل�صوق 

خرى، حتقي≤  ط������و�ت �لأ و�لعمالة. ومن �

دمات  أك ع������دلً و�إن�صاف������اً يف � توRي������ �

�لتعليمي������ة، وكذلك حتقي≤ ت������و�Rن �أك بني 

، م������ن جهة،  �لتعلي������م �لبتد�ئ������ي و�ملتو�ص

، من جهة ثانية.  و�لتعليم �لثانوي و�لعا

أي�صاً، توجيه �لتعليم نحو  ومن �ل�رشوري �

 ìاربة �لعنف و�÷نوfi أهد� جديدة، مثل�

������ة، وكالهتم������ام بال�صتثمار  وتده������ور �لبي

�لزر�عي وتطوي������ر مو�رد �ملياه، ول �صيما يف 

قطار �لتي يهددها �لقح و�ملéاعة. ويف  �لأ

جم������ال �لدو�م، يéب �أن تك������ون هنا مرونة 

�أك يف �لدو�م �ملدر�صي، �صو�ء بالن�صبة ل�صن 

أي������ام �لدو�م  �للتح������اق باملدر�ص������ة، �أو عدد �

أثن������اء �ل�صنة �لدر��صية.  �لفعلي للطالب، يف �

ف�صل �أن نعوVش عن �لدو�م �لطويل  وم������ن �لأ

�لذي ي�صتنز وقت �لطالب، بتح�صني نوعية 

�لتعليم ورف م�صتو�ه. ول بد �أي�صاً من �إعادة 

تقيي������م دور �ملعلم، فهن������ا �Rدياد هائل يف 

فني، يقابل������ه نق�ش يف �أعد�د  تكالي������ف �ملو

�ملعلم������ني �ملوؤهلني تاأهيًل جي������د�ً. وهذ� ما 

يéعل من �ل�رشوري �إيéاد �لو�صائل �لكفيلة 

فادة من وقت �ملعلم، بطريقة �قت�صادية.  بالإ

ومن ب������ني هذه �لو�صائل �لتو�ص يف ��صتîد�م 

و�صائل وتقانات جدي������دة يف �لتعليم. وعلينا 

�أن ن�ص������ يف �أذهانن������ا د�ئم������اً، �أن م�صتقبل 

�لتنمية برمت������ه، �صو يعتمد، �إ¤ حد كبري، 

على �لنو�حي �ملالية و�لقت�صادية، وقد بنّي 

ح�صاء�ت �ملوثوق������ة، �أن متو�ص ما  �أح������د �لإ

 ، تنفقه �لدول �لنامية على �لتعليم يبل 

ه������ا �لقوم������ي GNP، يقابل ذلك  م������ن نا

5،9 يف �ل������دول �ملتط������ورة. و�إذ� كان تكاثر 

�ل�صكان يوجب تو�صي������ �لتعليم، فاإن �لك�صاد 

�لقت�ص������ادي، �إذ� ح�صل، ل������ن ي�صم بزيادة 

نفاق عل������ى �لتعليم، بدرجة تكفي ملو�جهة  �لإ

�ء  �لتو�ص������ �ملرتق������ب. ويقìÎ بع�������ش �

نفاق، بدلً من Rيادته، على قطا  تر�صيد �لإ

�لÎبية. وهنا عدة طرق لتحقي≤ �لÎ�صيد، 

منه������ا، حت�صني �لكم �لÎب������وي، على ح�صاب 

�لكي������ف، م �حلفا عل������ى معدل �لنفقات. 

أع������د�د �لتلميذ بالن�صبة  وه������ذ� يعني Rيادة �

بنية  لكل معل������م، ورف ق������درة ��صتيع������اب �لأ

فني  �ملدر�صية للتلميذ، وخف�ش �أعد�د �ملو

�لو�صائل  ��صتî������د�م  وتقلي�������ش  د�ري������ني،  �لإ

�لتعليمية.

أم������ا خيار حت�صني �لكي������ف على ح�صاب  �
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�لك������م، فيعن������ي �لعك�������ش، �أي تîفي�ش ن�صب 

د�رة  �لتلميذ �إ¤ �ملعلمني، وحت�صني ن¶م �لإ

و�لتفتي�������ش، و�لتو�ص������ يف ��صتîد�م �لو�صائل 

�لتعليمي������ة... �إل������خ. ول �ص������ك �أن �ل�صيا�صة 

�لÎبوية �ملتبعة يف كل قطر، هي �لتي حتدد 

اه �لكمي. ومن  أو �ل اه �لكمي � �ختيار �ل

خرى �لتي ميكن �قÎ�حها، تعديل  �حللول �لأ

�لهرم �لتعليم������ي. فنحن �ليوم، جند يف كثري 

من �لدول �لنامية، مثًل، �أن �لتعليم �لثانوي 

أك������ تو�صعاً م������ن �لتعليم �لبتد�ئي  و�لعا �

عد�دي. و�لإ

خرى، �لتو�ص يف �لتدريب  ومن �لطرق �لأ

ن لهذ� �لتدري������ب مردود�ً  �ملهن������ي، ن¶������ر�ً لأ

مالياً بعيد �ملدى، ل�صال �لقت�صاد �لقومي. 

ويدع������و بع�ش �ملîطط������ني �إ¤ �ل�صعي لرف 

كفاية �لن¶م �لÎبوي������ة، و�لعمل على �إنقا�ش 

أع������د�د �ملت�رشبني و�لر��صب������ني. وعلى �لرغم  �

من �أن ه������ذ� ينطوي على Rيادة يف �لنفقات، 

على �ملدى �لق�صري، فاإنه يوؤدي �إ¤ تقلي�صها، 

على �ملدى �لبعيد. 

وثمة حل تلéاأ �إليه بع�ش �لدول �لفقرية، 

ويتمث������ل بال�صتف������ادة م������ن �ملتطوع������ني غري 

يلة.  أو �لذين يتقاVصون �أجور�ً Vص �ملاأجورين، �

ومع¶م ه������وؤلء ل يحملون �صهاد�ت، ولكنهم 

قادرون على �لتعلي������م، ول �صيما يف جمالت 

مية وتعليم �لكب������ار. ويقìÎ بع�صهم  fiو �لأ

Rي������ادة �ل�رش�ئ������ب على �ل�صل������ �ل�صتهلكية 

نفاقها على بر�م �لتعليم. لإ

علم،  و بالن�صبة للعلقة بني �لÎبية و�لإ

يدع������و كثري م������ن �ملîت�ص������ني �لÎبويني �إ¤ 

�إعادة �لن¶ر يف هذه �لعلقة. ويتهم �ملربون 

علم، عادة بالتاأكيد على �لت�صلية  موؤ�ص�صة �لإ

مت������ا عل������ى ح�صاب �حلقائ������≤ �لعلمية.  و�لإ

علم ت�صتطي  وعلى كل حال، فاإن و�صائل �لإ

ن  عباء، لأ �أن ت�صاعد �لÎبية وتîفف عنها �لأ

باإمكانها �أن تنقل �لر�صالة �لتعليمية نف�صها، 

Ãليني �لن�صخ.

، �ليوم، حاج������ة لتعليم �ملزيد   �إن هن������ا

من �لنا�ش، وكذلك لتعلي������م �ملزيد من �ملو�د 

وR�ر  و�ملوVصوع������ات �÷ديدة، مم������ا يزيد �لأ

�مللق������اة على عات≤ �لÎبي������ة. وهذ� ما يوجب 

علم،  Vرشورة تعمي≤ �لتعاون بني �لÎبية و�لإ

يف �مل�صتقب������ل. ومثل ه������ذ� �لتعامل، fiكوم، 

�إ¤ حد بعي������د، بتقدم �لتكنولوجيا، ول�صيما 

ن ه������ذ� من �صاأنه،  تكنولوجي������ا �لكمبيوتر، لأ

، م�صتقبًل بتوف������ري فر�ش جديدة  �أن ي�صم������

�مله������ام  يف  ع������لم  �لإ و�صائ������ل  ل�صتî������د�م 

�لتعليمية. 
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ن �إ¤ موVصو �لتدريب �ملهني 
Bونع������ود �ل

وV������رشورة وج������ود تر�ب������ وثي≤ بين������ه وبني 

�لÎبية. ويوجد، يف ه������ذ� �ملéال، منحيان، 

منحى قدË يف�ص������ل بينهما، ومنحى جديد 

أ�صا�ش  يدجمهما معاً، ويوؤكد تكاملهما، على �

�÷م بني �لدر��صة و�لعمل، ورب �لتدريب 

نتاê، بحيث تكون هنا فÎ�ت متعاقبة  بالإ

من �لتعليم و�لتدريب و�لعمل. وهذ� �ملنحى 

�÷ديد ينطل������≤ من �لوعي بîطورة �لف�صل 

بني �لÎبية و�لعمل، و�لذي من �صاأنه �أن يقود 

�إ¤ ن¶ام تربوي غري عق������لين و�إ¤ خ�صائر 

�قت�صادي������ة، ناهي������ك عن تو�صي������ �لهوة بني 

�لعمل �لذهني و�لعمل �÷�صدي، وعن تز�يد 

ائ������ف �لتي تعتمد على �ل�صهاد�ت، وعن  �لو

�إVصف������اء �لطاب �لبريوقر�ط������ي على �لن¶ام 

�لÎبوي.

وعلين������ا �أن نلح������ß �أن حتقي≤ �لتناوب 

بني �لدر��ص������ة و�لتدريب و�لعمل، �إVصافة �إ¤ 

 êحتوي������ل �لتدري������ب �ملهني و�لعم������ل �إ¤ �إنتا

فعل������ي، يثري �لعدي������د من �مل�ص������كلت، كتلك 

�لتي تتعل������≤ بتحديد �ل�صن �ل������ذي يéب �أن 

نتاê، وكذلك تقرير  أ فيه �لتدريب ثم �لإ يب������د�

 ìÎب ممار�صته. ويق������éنو �لعم������ل �لذي ي

بع�ش �ملîت�صني، على �ل������دول �لنامية، من 

�أجل تطوير تربيتها �مل�صتقبلية، �أن تتبنى بع�ش 

�لعنا�رش �مل�صÎكة يف ��صÎ�تيéياتها �لÎبوية. 

ومن بني هذه �لعنا�رش:

− رب������ �لتعلي������م، لي�ش بالعم������ل وحده، 
أي�ص������اً، بالن�صاط������ات �لجتماعي������ة  ������ا، � و�إ

و�لثقافية و�لعلمية وغريها.

أ�صا�صاً للن¶ام  − جع������ل �لÎبية �مل�صتمرة، �
�لÎبوي �لتعليمي.

أ �مل�صاو�ة و�لدميقر�طية، يف  − �تبا مبد�
ن¶ام تعليم �ل�صبان و�لكبار.

أ�صاليب تعليمي������ة توؤدي �إ¤  − ت�صمي������م �
بد� لدى  تنمية روì �لنق������د و�ل�صتقلل و�لإ

�ملتعلمني.

− �لعم������ل على تطوير ن¶������م �لتعليم غري 
�لن¶ام������ي، وحتقي≤ �أك قدر م������ن �لتكامل 

بينها وبني ن¶م �لتعليم �لن¶امي.

ن �إ¤ جانب �Bخر،  من جو�نب 
Bوننتقل �ل

�لÎبي������ة �مل�صتقبلي������ة يîتلف ع������ن �÷انب 

Vصو�ء  ألقين������ا بع�ش �لأ �لذي عا÷ناه، فقد �

على �لحتم������الت �مل�صتقبلية لتطور �لÎبية. 

ونريد، هنا، �أن نتعرVش للطرق �لتي يéب �أن 

ن، وخلل �ل�صنو�ت  Bنعل������م بها طلبنا منذ �ل

، حتى ي�صبحو�  �ملتبقي������ة من �لقرن �حل������ا

وVص������ا �لÎبوية  ������ني للتكي������ف م������ �لأ مهي
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و�حلياتي������ة �لتي يتوق �أن ت�ص������ود يف �لقرن 

�حلادي و�لع�رشين.

وحول ذلك، يبني مار مولني، يف كتابه

  for the 21 st century Educating)

 �أن ه������ذه �ملهمة تنط������وي على م�صكلت 

عديدة، �إVصاف������ة �إ¤ ق�صايا �مل������و�رد �ملالية 

ع������د�د �ملهني وت�ص������اوي �لفر�ش، فهنا  و�لإ

م�صكل������ة �لتو�ص �لهائل يف �ملعرفة، ول �صيما 

�ملعرفة �لعلمية �لت������ي تت�صاعف مرة و�حدة 

يف �أقل من �صنت������ني. وتكمن �ل�صعوبة يف �أن 

�لتعليم، لي�������ش مطالباً Ãو�جه������ة �لنفéار 

�ملع������ريف، و�ل������ذي ياأتي يف �لدرج������ة �لثانية 

همي������ة، بع������د �لنفé������ار �ل�صكاين،  م������ن �لأ

أي�ص������اً بالت�صدي للتغيري�ت  ا، � فح�صب، و�إ

 ، �لجتماعية و�لثقافية �لناجمة عنه. وهنا

كذلك م�صكلة تد�خل �لعلقات وت�صعبها بني 

رVش، مم������ا يéعل من و�جب  أ �لأ تلف �

�لتعلي������م، �أن يقرر، كم م������ن �لوقت، وكم من 

�ملقرر�ت �لدر��صية، يéب �أن يكر�ش �لطالب، 

ا�صة، �ملحلي������ة، وكم منها،  لفه������م ثقافته �

خرى. ول نن�صى  لدر��صة ثقافات �ل�صعوب �لأ

رVصي������ة وم�صكلة  ة �لأ م�صكل������ة ه�صا�ص������ة �لبي

خط������ر �لتدمري �لن������ووي. وعل������ى �لتعليم �أن 

 ßيو�ج������ه �مل�صكلت������ني، معاً، ع������ن طري≤ حف

�ملو�رد وتر�صيد ��صتîد�مها.

ي������ار�ت، �صو�ء  ونذك������ر م�صكلة تو�ص �

يف �ختي������ار �ملهن������ة، �أو يف �ختي������ار جمالت 

�إكمال �لدر��صة وفرو �لتî�ص�ش و�لدور�ت 

أو  كادميية �ملîتلفة، � �لدر��صي������ة و�لق�صايا �لأ

حتى يف �ختيار طرق �لعمل.

ويق������ìÎ م������ار مول������ني، يف كتابه �لذي 

 êصب������≤ �أن �أ�رشنا �إليه، ثماني������ة عنا�رش ملنها�

fiتمل يعده Vرشورياً لطلب �لقرن �حلادي 

و�لع�رشين.

وهذه �لعنا�رش هي:

فم������ن دون   :»```¡ØسûdG س```اüت’G k’وCG

�إحر�R مه������ارة يف �لت�صال، �صيكون من غري 

�ملمكن، �كت�صاب �ملعرفة و��صتعمالها بفعالية. 

ومن ب������ني ما يت�صمنه �لت�صال، �لقدرة على 

در� و�لتميي������ز  �لق������ر�ءة بفه������م، وعل������ى �لإ

و�مللح¶ة. فالطالب ينبغي �أن يتعلم مهارة 

�لتعام������ل م������ �ملناه������ �لدر��صي������ة، وتقرير 

هد�ف������ه �حلالية.  ه������م، بالن�صبة لأ ما هو �لأ

فمثًل، عندما يق������دم معلم �لتاريخ لتلميذه 

�صماء �لت������ي عليهم �أن يحف¶وها،  قائمة بالأ

فاإن ذلك ل������ن ي�صاعدهم بقدر ما ي�صاعدهم 

�لطلب منهم �أن يطورو� مقدر�تهم باأنف�صهم، 

أ�صم������اء ت�صتح≤ �أن  أية � وبالت������ا �أن يقررو� �

أيها ميك������ن ن�صيانها. �إن �لطالب  يذكروها، و�
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يف ع�رش �ملعلومات يتعام������ل م كمية كبرية 

جد�ً من �ملعلوم������ات، وعليه �أن يطور �ملهارة 

كنه م������ن معرفة �ملعلومات  ا�صة �لتي  �

ك������ Vرشورة من غريه������ا، وتت�صمن مهارة  �لأ

أي�ص������اً، �لق������درة عل������ى �لنتباه  �لت�ص������ال، �

و�مل�صاركة و�لكتابة بفعالية.

 äا�سي```اjرdG عل```≈  cÎdGي```   kي```اfا

وهذ� Vرشوري يف   :Üس```ا� Gس```ا وüح E’Gو

عاملنا �لثقايف �ملعا�رش، فالرياVصيات تعد لغة 

�لعلوم �لطبيعية و�لجتماعية، وهي ت�صاعد 

عل������ى �لتفك������ري �لعق������لين و�لدق������ة �لعلمية 

و�ملنط≤ �لتحليلي.

 ‘  á```سي�QO  äGQق```رe و�س```   kا```ãdا

ãdGقاdG á```aقeƒيá: وهذه يéب �أن تبني من 

مة، وكيف  هم �أفر�د �أمة ما، ومن هي هذه �لأ

������ات �لعرقية �لتي  ن�صاأت وتطورت، وما �لف

تت�صكل منها..�إلخ.

HGQ©اk ت©لي ÑeاµdG OمÑيƒتر: وهذ� 

مهم بالن�صبة للذين يعتزمون دخول �÷امعة، 

ومن يودون �للتح������اق Ãوكب �لعمل، ب�صتى 

أ�صكاله. �

 :áãjد G Ωƒل©dG ‘ س�ƒàdG – kسا�eا

وهذ� ي�صمل �لتعري������ف Ãبادئها وتطبيقاتها 

وكذل������ك ت�صéي �لعقلني������ة، و�حل�ش على 

ن������ب �لعاطفي������ة و�ملز�جي������ة، �إVصافة �إ¤ 

م�صاعدة �لتلميذ على �ختيار مهنة معينة.

 ‘  äGQق```رe تüîسيü```ض   kس```ا�Oسا�

ŸG©رdG áa©اŸيd ,áلà©رàH jاdG jQ©ا 

أي�صاً، تدعيم  قاaات¬: وه������ذ� ي�صتدعي، � و

جنبية �لتي ت�صاعد على �لت�صال  �للغ������ات �لأ

. تلف �لأ و�لتو��صل بني 

 á```eقدàe  ```gاæe و�س```   kا```©Hسا�

 , ر Gا وeGQدdGسيق```≈ و�ƒŸاc ,نƒ```æØلd

g```ا: وذل������ك به������د تطوي������ر �ملهار�ت  و

�لتقوميية و�لنقدي������ة و�حل�ش �÷ما عند 

أك������ تقبًل للفن.  �لط������لب، حتى ي�صبحو� �

وهذه �ملهار�ت ميكن �أن يتم تعلمها بو�صاطة 

�لتحاق �لتلميذ ب������دور�ت تركز على تاريخ 

�لفنون وطرق تقوميها، كما ميكن تطويرها 

ة �ملبا�رشة و�مل�صاركة �لعملية. با

 á```يØيc  ò```يe àdG ت©لي```   –  kا```æeا

يار�ت  ة � Gتî```اdG PقرäGQG: فن¶������ر�ً لك

 Rيف جمالت �ملناه������ �لدر��صية و�ملهن وطر

�حلي������اة، وغري ذلك، فقد بات من �ل�رشوري 

ف�صل،  تدريب �لتلميذ على تقرير ما هو �لأ

بالن�صبة لهم، يف كل حقل من �حلقول.
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1- (for the 21 st  century Educating)

تاأليف مارك مولن.

2-  )م�ضتقبل الرتبية وتربية امل�ضتقبل(   تاأليف جمموعة خرباء تربويني. 

3-	 (Reflection	on	the	future	Development	of	education).

تاأليف جمموعة من املخت�ضني الرتبويني العامليني.

4- (Cost – analysis in education). 

تاأليف فيليب كومب�س وجاك هالك.

املراجع:

¥µ
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ان هن������ا مان هن������ا ماأثورين خ�صمني متéابهني  أ كلة صكلة صكلة �ملعرفة نرى � ص م������ا حللنا م�ص م������ا حللنا م� �إذ�

يف ن¶ري������ة �ملعرفة وهما �لت�صور �لعقلين م������ن جهة و�لت�صور �لتéريبي من 

القول بالقول باأن �لكائنات  ي تل������ك صي تل������ك صي تل������ك �ملéابهة ميكننا � Vش تو�îصخرى، ولكي نلVش تو�îصخرى، ولكي نل جهة �أ

لوبني هما صلوبني هما صلوبني هما �لفكر  ص�ص� الع������امل بالع������امل باأ ب معرفة حول صب معرفة حول صب معرفة حول � ص  تكت�ص  تكت� �ف������ر�ف������ر�د�ً أ �حلي������ة باعتبارها �

ول �متياR�ً عن �لثاين نح�صل على منهéية  لوب صلوب صلوب �لأ ص�ص� ااهدة، فااهدة، فاإذ� منحنا �لأ اهدة، فصاهدة، فص صمل�صمل� و�

و¤ نح�صل على  يكية للمعرفة، ويف حال قدمنا صيكية للمعرفة، ويف حال قدمنا صيكية للمعرفة، ويف حال قدمنا �لثانية على �لأ صعقلنية كل�صعقلنية كل�

، ويع دولوR عن �ملنه �لتéريبي  ري صري صري �لتéريبي لفهم �لو�ق صلتف�صلتف� منهéي������ة �

.…Qƒس� åاحH
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يف �لعل������م و�لفارق بينه وبني �ملنه �لعقلين 

ية دقة عن �ملنه  بقوله �إن �أك �÷مل �

�لتéريب������ي ل تتعل≤ يف كي������ف نح�صل على 

معرفة من �لتéربة، ولكن كيف 

ميكن �كت�صاب �ملعرفة عن طري≤ �لتéربة 

�إن كنا نتحدث عن �ملعرفة كونها معرفة، لذ� 

ف������اإن �لتéريبية هي نقد للفطرية Ãفهومها 

، وميكن �صياغتها يف �صوؤ�ل  �لقبلي للمعار

فكار �صيء ما غري  عم������ا �إذ� كان يوجد من �لأ

أو فيما هو قابل للح�ش  موجود يف �حلو��ش، �

�أولً، وهذ� �ملذهب �لتéريبي غالباً ما يوVص 

أو نق������ول باأن هذه  مقابل �ملذه������ب �لعقلي، �

أل������ة �ملنه �لتéريبي توVص  �ل�صورة من م�صا

يف ت�صاد م������ ر�أي �صائ������د للمذهب �لعقلي 

�صياء تع������ر باحلد�ش،  مف������اده �أن بع�ش �لأ

أو بو�صاط������ة ��صتنباطات من ق�صايا منطقية  �

. وم������ن هذ� �ملنطل≤  قائمة عل������ى �حلد�ش

ميكن �لتكلم عن ��صتنتاê و��صتقر�ء.

 Ëو�ل�صتقر�ء هو م�صطل������ فل�صفي قد

ق������دم �ل������Î�ث �ليون������اين، حي������ث ��صتî������دم 

�ليونانيون هذ� �مل�صطل ليدل على �لق�صية 

�لكلي������ة �لتي تندرê حتتها �÷زئيات �ملدركة 

�إدر�كاً ح�صياً، وقد تناول �أر�صطو �ل�صتقر�ء يف 

و¤  �لتحليلت �لأ �أك من موVصو يف كتبه 

، ونفهم من تناوله له �أن �مللح¶ة  و�لثاني������ة

�صا�ش �ملادي لل�صتقر�ء،  و�لتéرب������ة ت�صكل �لأ

وتعت������ �لتéرب������ة Ãثاب������ة �÷ان������ب �لفّعال 

للملح¶ة، ويعرفها و�رتوف�صكي قائًل باأنها 

ريد ملعامل معينه يف جم������ال �صيء خاVص  {

باأنها  للملح¶������ة و�لقيا�شz ويعرفها ري������د 

 .zملح¶ة نقوم بها حت������ت �رشو• معلومة{

وقد ح������دد �لفيل�صو ج������ون �صتيور�ت ميل 

�ل�صتقر�ء بعدة طرق هي:

أو �لتلRم يف �لوقو   طريقة �لتف������اق �

�لت������ي تن�ش على �أن �لعلة و�ملعلول متلRمان 

، ف������اإذ� وجدت �لعلة وجد �ملعلول،  يف �لوقو

اهرة تتف������≤ حالتان �أو  �أي �إذ� كان هن������ا 

مر  �أك من حالتها يف �أمر و�حد، كان هذ� �لأ

�مل�صÎ بينهما هو علة حدوث تلك �ل¶اهرة، 

 ê أ ب� فاإذ� كان ب م�صبوقاً تارة بال�رشو• 

أ د ه ل�صتنتéنا باأن  � وتارة �أخرى بال�رشو• 

نه ��صÎ يف �حلالتني �ملتقدمتني  أ علّة ب لأ �

فمثًل حر�رة م حديد يوؤدي لتمدد �حلديد، 

وحر�رة م نحا�ش توؤدي لتمدد �لنحا�ش، مما 

دد �ملعادن،  ي������وؤدي لل�صتنتاê باأن �حلر�رة 

وقد �أخذ على هذه �لطريقة باأنها ل تîتلف 

عن �ل�صتق������ر�ء �لعامي �لعفوي �لذي يوقعنا 

باأخطاء ت�صمى ب�صف�صطة �لتتاب كاحلكم باأن 

خر حلدوثهما معاً، فاإن  Bمرين علة لل �أحد �لأ

�أ�صيبت �صيارة �أح������د �لنا�ش باحلادث نف�صه 

ع������دة مر�ت وكان يف كل م������رة ب�صحبة �أحد 

�أ�صدقائ������ه ��صتنت �لعامي من ذلك �أن وجود 

هذ� �ل�صدي≤ هو علة لذلك �حلادث.
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 و�لطريقة �لثانية هي طريقة �لختل 

أو �لت������لRم يف �لتîلف وه������ي طريقة تقوم  �

على عك�ش �لطريقة �ل�صابقة حيث �أن غياب 

�لعلة يوجب غياب �ملعلول معها، �أي �إننا لكي 

نبحث عن �لعل������ة بطريقة �لختل ندر�ش 

حالتني تق �ل¶اهرة يف �أحدهما ول تق يف 

أينا  روفها، فاإذ� ر� خ������رى ثم نحلل جمي  �لأ

تلفتان ب�صيء  أنهما متفقتان يف كل �صيء و �

و�حد وكان ه������ذ� �ل�صيء موجود� يف �حلالة 

�لت������ي وقعت فيه������ا �ل¶اهرة وغ������ري موجود 

مر علة  خ������رى ��صتنتéنا باأن ه������ذ� �لأ يف �لأ

و¤  �ل¶اهرة �ملذك������ورة �أي �إننا يف �حلالة �لأ

ê  د ويف �حلال������ة �لثانية  ب  جن������د �أن �أ 

ن�صتنت باأن �أ هي علة د. ê جند �أن ب

 و�لطريقة �لثالثة هي طريقة �لبو�قي 

وتن�ش على �أن علة �ل�صيء ل تكون يف �لوقت 

تلف عنه، فاإن كان  نف�ص������ه علة ل�صيء �Bخر 

تلفان وكنا نعر �أن �إحدى  لعلتني معلولن 

�لعلتني علة �أحد �ملعلولني، ل�صتنتéنا بذلك 

أنه م������ن �ملرج �أن تكون �لعل������ة �لثالثة علة  �

 ê أ ب� �ملعل������ول �لثالث، فاإذ� كانت �حلادثة 

أ  د ه� و وكنا نعر باأن � ة عن �حلادثة  نا

عل������ة د و ب علة ه� فاإن �ل�رش• �لباقي يكون 

ب������اأن ن�صتنت باأن علة ê هو و، وكمثال لذلك 

ميكننا �لتحدث ع������ن �كت�صا كوكب نبتون، 

حي������ث وجد �لفلكيون من خلل ملح¶اتهم 

أور�نو�ش  �أن هنا �نحر�ف������اً يف مد�ر كوكب �

فا�صتنتé������و� �أن تطبي≤ �لقو�ن������ني �لفلكية ل 

تن�صحب على هذ� �لكوكب وهذ� ما مييزه عن 

بقي������ة �لكو�كب، ولكن لو فرييه حاول تف�صري 

ه������ذ� �لنحر� بوجود كوكب �صري جمهول مل 

، وهو  يلحß بعد هو �صبب لذلك �لنحر�

ما �كت�صف فيما بعد حيث ” تاأكيد �أن كوكب 

نبتون �ملكت�صف هو علة وجود �نحر� حركة 

أور�نو�ش. كوكب �

 و�لطريقة �لر�بعة هي طريقة �لتلRم 

يف �لتغي������ري �لت������ي تق������ول �إن������ه �إذ� وجد بني 

اهرتني �أو حادثت������ني تلRم ما، فاإنه يéب 

�أن يك������ون كل تغري يف �أحدهم������ا يقابله تغري 

و¤  مو�R له يف �لثانية عندها ن�صتنت باأن �لأ

أ �Rدياد  علة للثانية، �أي �إذ� تر�ف≤ �Rدياد يف �

أ علة  أ نق�ش يف ب يكون � يف ب، ونق�������ش يف �

ب.

وين¶ر �ملناطقة وفل�صفة �لعلم �إ¤ هذه 

نها تع  أنها �أهم طرق ميل لأ �لطريقة على �

ع������ن �لقÎ�ن بني �ل¶و�ه������ر بطريقة كمية، 

أ�صا�ش �لعلوم �لطبيعية �لتéريبية،  وهذ� هو �

وكمث������ال لذلك ميكن �أن نذك������ر قانون بويل 

يف �لغاR�ت �لذي يح������دد �لعلقة �لقÎ�نية 

�لكمية بني Vصغ �لغ������اR وحéمه يف �صيغة 

دقيق������ة تقرر باأن �ل�صغ و�حلéم يتنا�صبان 

تنا�صباً عك�صياً يف درجة حر�رة ثابتة.
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 �أما �ل�صتنت������اê فهو مفهوم 

عقلي ينتقل م������ن �ملفاهيم �لكلية 

�إ¤ �حل������الت �÷زئية لي�رشحها، 

�لفرVصية  ه������ي  �ملنهéي  أ�صا�صه  و�

�لت������ي تنت ع������ن تاأم������ل وحد�ش 

وخيال ن¶������ري fi�ش يف �صياغة 

�لن¶ريات، وقد حتدث تند�ل عن 

�أهمي������ة �لفرVصي������ة بالن�صبة للعامل 

مكت�صف������اً م�صتوي������ني يتحر من 

ول يكمن  خللهما هذ� �لعامل، �لأ

يفة �لديناميكية للîيال،  يف �لو

ت مثًل Ãوهبة  فالعامل فر�د�ي 

يال �لت������ي كانت وثيقة �ل�صلة  �

Ãرحل������ة �لتéري������ب ذ�تها ف�صًل 

عن كونها �صابق������ة على �لتéريب 

أم������ا �مل�صتوى �لثاين فيتمثل  ذ�ته، �

يفة �لÎكيبية �لتي جعلت  يف �لو

د�لتون ي�صيد �لبن������اء �لكامل للن¶رية �لذرية 

و�أف�صت بنيوتن �إ¤ فرV������ش �÷اذبية �لذي 

ج�صام �ل�صاقطة  رب بقانون و�حد حركة �لأ

رVش وحركة �لكو�ك������ب يف �ل�صماء،  عل������ى �لأ

ذل������ك �أن �أ�صالة �لك�صف �لعلم������ي ترتد �إ¤ 

يال �لذي يتحلى ب������ه �لعامل ويéعله يقوم  �

وVش فيها  أ عل������ى � باأ�صي������اء جديدة ويتéر�

اه������رة يف �لو�ق �أ�صًل، وهذ�  وهي لي�صت 

مر هو �لذي يéعلنا نقول عن �لعامل �ملبد  �لأ

مر نف�صه  . وهذ� �لأ
3
و�ملكت�صف باأنه موهوب

دف �لعامل �لتéريب������ي �ل�صهري كلود برنار �إ¤ 

�لقول }على �لعامل �أن يتîلى عن خياله عندما 

اماً كما يîل معطفه، وعليه  يدخل معمله 

اماً  �أن ي�صتعيده ثانية عندما يغادر معمله 

كم������ا يرتدي معطفه، و�أحياناً فاإن على �لعامل 

 zربة وبعدهاéعل خباله يعمل قبل �لتéأن ي�

 : أنو� وتق�صم �لفرVصية �إ¤ عدة �

 �لفرV������ش �لعل������ي: وهو �لن������و �لذي 

�صتي������و�رت  ج������ون  �لفيل�ص������و  �إ¤  يرج������ 
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مي������ل �لذي عرف������ه باأنه �فV�Î������ش نتقدم به 

ل�صتنبا• نتائ������ مطابقة للوقائ �لتي نعلم 

أنه������ا حقيقي������ة، وبالتا ف������اإن �لنتائ �لتي  �

ت�صتنب������ من �لفروVش هي �لتي حتدد مدى 

�صدق �أو كذب تل������ك �لفروVش عن طري≤ ما 

نكت�صفه من تطاب≤ بني �لنتائ �لتي نح�صل 

ارجي������ة، حيث يرى ميل  عليها و�لوقائ �

اهرة  �أن �لفرV������ش يرتب بالبحث عن علة 

�صمى للكثري من  و�لتف�صري �لعلّي هو �لهد �لأ

�لفروVش، لذلك جنده يرب ب�صكل وثي≤ بني 

أو �لعلية، وقد ن¶ر للقانون  �لفرVش و�لتعليل �

أنه تف�صري علّي لل¶و�هر، وبناء  �لعلمي على �

عليه فاإنه ي�صÎ• عل������ى �لفرVش �أن يك�صف 

ة �حل�صية،  ها با عن نتائ ميكن �أن نîت

و�أل يتعارV������ش ه������ذ� �لفرV������ش م������ قو�نني 

�لطبيعة �لت������ي �صلمنا ب�صدقها كما يéب �أن 

. وبذلك يéعل ميل  تتف≤ نتائéه م������ �لو�ق

من �لفرVصية جمرد fiاولة تف�صريية ولي�صت 

�إبد�عي������ة يف �لعل������م، فهي عملي������اً هنا تتب 

لل�صتقر�ء �لتéريبي �لذي له �لقول �لف�صل 

يف �حلقائ≤ �لعلمية.

 �لفرVش �لو�صف������ي: وجند �أمثلته يف 

علم �لفل������ك �لذي هو عل������م �مل�صاهدة �لذي 

ل يقوم على �لختب������ار �لتéريبي للفروVش، 

فالفلك������ي يéم������ ملح¶ات������ه و�أر�صاده، ثم 

يعتم������د على خيال������ه يف �صياغ������ة جمموعة 

م������ن �لفروVش، ويق������وم با�صتنباطها رياVصياً، 

ثم يع������ود بن¶ره �إ¤ �ل�صماء ل������ريى �إن كانت 

��صتنتاجات������ه تتف≤ م م�صاهد�ته �أم ل تتف≤، 

هذ� م������ا قام به كبلر عندما �كت�صف حركات 

�لكو�كب، فالفرVش �لو�صفي ل ينطوي على 

علق������ات علّية للتف�ص������ري، ول ميكن �لتحق≤ 

������ا بعملية تاأييد  من������ه مبا�رشة بالتéريب و�إ

�مللح¶������ة لنتائ تلك �لفرVصية، حيث تلعب 

ول. �مللح¶ة ما يلعبه �لتéريب يف �لنو �لأ

3 �لفرVش �ل�صوري: وهو ت�صور عقلي 

fi�ش يتéاوR نطاق �مللح¶ة �ملبا�رشة، لكنه 

يف�رش لنا �ل¶و�هر �لتي نلح¶ها، فهو بهذ� 

�ملعنى يقرر لنا وجود كائنات و�قعية هي من 

در� �حل�صي، ومن  حيث �ملبد�أ ل تî�ص للإ

ثم ل تت�صف بقابليتها للتحقي≤ �ملبا�رش ولكن 

ميك������ن فق������ �أن نقوم باإج������ر�ء حتقي≤ غري 

ثباتها عل������ى �صيغة فرVش بو�صاطة  مبا�رش لإ

��صتنبا• ق�صايا منه توVص موVص �لتحقي≤، 

فمث������ًل ميكن �عتبار قان������ون نيوتن �لعامل يف 

�÷اذبي������ة �لقائل باأن }كل ج�صمني يف �لكون 

يتéاذبان بق������وة تتنا�صب ط������رد�ً م حا�صل 

Vرشب كتلتيهم������ا وعك�صاً م مرب������ �مل�صافة 

بينهم������اÃ zثابة فرVصي������ة �صورية نف�رش على 

جر�م �ل�صماوية  أ�صا�صها حركات �لكو�كب و�لأ �

مر نف�صه ينطب≤ على معادلة  يف �لك������ون، و�لأ

أين�صتاين �ل�صهرية �لقائلة باأن �لطاقة ت�صاوي  �
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حا�صل �لكتلة Ãرب������ �ل�رشعة، كما يت�صمن 

أي�صاً تف�صري بع�ش �لقو�نني  �لفرVش �ل�صوري �

�لتي �صب≤ �لتو�صل �إليها لت�صب Ãثابة نتائ 

مبا�������رشة له، كقانون نيوتن �ل������ذي حدد بناًء 

.
ّ
على قانون غاليليو بالق�صور �لذ�تي

 م������ن ه������ذ� �لتوVصي������ �لع������ام ملعن������ى 

�ل�صتق������ر�ء و�ل�صتنت������اê ميكنن������ا �أن ن�صتنت 

�أن جدلي������ة �لفك������ر �لعلم������ي �لفل�صفية تدور 

ريبيني يعتم������د غالباً على  ح������ول fiورين 

�لت�صور �ل�صتقر�ئ������ي، وت�صور عقلي يعتمد 

غالباً على �لت�صور �ل�صتنتاجي �ل�صتنباطي، 

�لفكرة �لعقلنية ت�صاعدنا على تن¶يم فكرنا 

خرين فيها،  Bو�لتعبري عن معارفنا و�إ�رش� �ل

كم������ا توحي �إلين������ا بفرVصي������ات �أي باحتمال 

وجود بع�ش �لوقائ غ������ري �ملكت�صفة، ولكنها 

ل تكف������ي للدللة عل������ى هذ� �لوج������ود، ول 

ت�صم������ لن������ا باكت�ص������ا حقائ������≤ جديدة كل 

�÷������ّدة وم�صتقلة عن معارفن������ا وهو ما �أكده 

لفو�Rييه ح������ني �رشì باأن }�لو�صيلة �لوحيدة 

ل�صت������در� �لنحر�فات بني �لفكرة و�لو�ق 

أو تب�صي������ �ل�صتدلل  تقوم عل������ى ح������ذ �

هنة و�إخ�صاعه د�ئماً لختبار �لتéربة،  �ل

حيث ل نبحث عن �حلقيقة �إل يف �لت�صل�صل 

�لطبيع������ي للتéارب و�مللح¶������اتz ولكن ما 

أي�صاً  يقال عن �لتف�صري �لعقلي �ملح�ش يقال �

أنه من �ل�صعب جد�ً  على �مللح¶ة، فكم������ا �

�أن يركن �مل������رء �إ¤ برهنة عقلنية مغلوطة، 

أي�ص������اً �أن ننîد  كذل������ك فاإنه من �ل�صه������ل �

Ãلح¶������ة غري كامل������ة �أو موجه������ه توجيهاً 

. فامللح¶������ة �ل�رشيعة ق������د تعطينا  ������اً �صي

، ولول �أن  �صورة غ������ري متنا�صقة عن �لو�ق������

�لفكر �لعقلين يقوم على تن�صيقها ملا وجدنا 

يف �لطبيعة غري نزو�ت، ولرتكبنا دون ريب 

كل �ل�صللت �لتي �رتكبها �أ�صلفنا. وميكننا 

�أن نتمثل طبيع������ة �ل�صللت �لتي تنéم عن 

�مللح¶ات �ملبتذلة للطبيعة وتنوعها �إذ� ما 

�أ�صغين������ا �إ¤ �لنا�ش وه������م يتكلمون عن تاأثري 

أو تاأثري �لكو�كب يف حياة  �لقمر يف �لزم������ن �

رق������ام يف �حلß. وقد قام �لعامل  أو �لأ �لنا�ش �

كلود برنار بÎتيب �لفك������ر �لتéريبي ترتيباً 

أ م������ن �مللح¶������ة فالفرVصية ثم  ثلثي������اً يبد�

�لتéري������ب، على �لرغم من �أن �لفرVصية و�إن 

أنها يف  كان������ت �صابقة منطقياً للتéري������ب �إل �

�لغالب قد ت�صاحب �لتéريب عملياً بل وقد 

ن  تتب �لتéريب نف�صه يف بع�ش �حلالت، لأ

�لفكرة �مل�صبق������ة تîتار جمموعة من �لوقائ 

 ،
5
������ة �لت������ي ت�صع������ى �إ¤ تف�صريه������ا �مللحو

ول للفك������ر �لتéريبي هو �رتياد  و�مل�صع������ى �لأ

�لو�ق������ معÎفاً ب������اأن �لو�ق ل ميكن حتديد 

هويته بالفكرة �لتلقائية ول بالعقلنية، حيث 

تت�ص نزعة برنار �ل�صتقر�ئية نحو �لتéريب 

أن������ه ل ميكن �كت�صا �لو�ق �إل  عندما �أكد �
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ت�ش Ãركز �حلو��ش  با�صتق�ص������اء منهéي 

�أي بتحري������ات من¶م������ة ومر�قب������ة ومقابل������ة 

ن�صان �أن  وت�صéيل �مل�صاهد�ت �لتي ميكن للإ

دو�ت �لتي  ي�صتîل�صها من حو��ص������ه ومن �لأ

تطيل وت�صاعف وحت������دد مد�ها �ل�صعيف. 

و�له������د �لرئي�ص������ي مل�صع������ى �لتéريبي هو 

و�صف �لو�ق وبيانه، ول ريب �أن هذه لي�صت 

و¤ للمحاكم������ة �لتéريبي������ة  �إل �لوجه������ة �لأ

و¤ بالذ�ت هي  �لكاملة، لكن تلك �ملرحلة �لأ

خرى  �لت������ي من دونها ل وج������ود للمر�حل �لأ

هار �لو�ق يف  �لتالية، فلكي نتو�ص������ل �إ¤ �إ

ح�صا�������ش يف �لدم������ا ل بد لنا من  مرك������ز �لإ

�لحت������كا بالو�ق عن طري������≤ �مللح¶ة. 

ويحدد فيل�صو �لعل������م فور��صتيه �صî�صية 

�مللحß بقوله }�إن �لبهéة و�ل�صغف باإعادة 

بن������اء �لو�ق������ ذهنياً وو�صف م������ا وق ور�صم 

ج�صام وحركاتها  �أعد�د و�أوR�ن و�أحé������ام �لأ

يف �لفر� وتطور �ملادة �÷امدة و�حلية كما 

حدثت بدقة دون �أن يفلت �أي عامل، و�لرغبة 

يف ��صتع������ادة حقيقة خارجي������ة و�إحيائها يف 

أبعادها، تلك هي  ام � �لفكرة ب������كل بهائها و

 ،zßصي������ة �مللح�îل�ص �لرئي�صة  ط������و•  �

ويوؤك������د �لتéريبيون عل������ى �أهمية �مللح¶ة 

يف �لعل������م بقولهم �أن �لفرVصية �إذ� ما جردت 

م������ن �مللح¶ة �لعلمية ت�صب غري علمية ول 

������ذ موؤ�ص�صة  مر�قب������ة، وميكن �عتبارها حين

أو ب������دللت �لفل�صفة  أو رياVصي������اً � عقلني������اً �

لهي، لك������ن ل ميكن �أن تكون  أو بالك�ص������ف �لإ �

ن¶ري������ة علمي������ة كما ل ميك������ن �أن ت�صلك يف 

6
عد�د نتائ �لبحث �لتéريبي.

�إن تاأكي������د �ملنه �لتéريب������ي على �أهمية 

أر�ه يلزم �إVصعا  �مل�صاهدة وهو تاأكيد ح≤ ل �

أو �لفرVصي������ات يف �لعلم عامًة  قيمة �لفكرة �

و�لفيزياء خا�صة، فلي�ش هنا ن�صا• علمي 

أف������كار، وم������ن دون �لفك������ر لي�ش هنا  دون �

�إدر� ول ��صتق�ص������اء ول معرف������ة، فكبلر مل 

هليليéية لتحر �لكو�كب  ي�ص فرVصيته �لإ

�صكال �لغريبة  �ل�صيارة �إل بعد �أن بحث يف �لأ

م�صة �أجر�م متعددة �ل�صفات، حيث ر�صم 

�صكال د�خل د�ئرة كان خياله �لرمزي  تلك �لأ

أنه  يعرVصها علي������ه، ولي�ش ما يدعو للده�صة �

��صتطا بذلك �أن ي�ص 9 فرVصية متو�لية، 

ب������ة ملقابلتها م  ر�دة و�ملو� وكان ميل������ك �لإ

�لو�ق������ حيث ط������رì 8 فرVصي������ة ليتم�صك  

أين�صتاين قائًل  � ìبو�ح������دة منهما، كما �������رش

أ قبل كل  }يîّي������ل �إ �أن �لعقل �لب�������رشي يبد�

�صكال �ملت�صقة عن �لو�ق قبل  �ص������يء ببناء �لأ

 .
7
zأن ي�صتطي������ �إثبات وجودها يف �لطبيعة�

وهذ� ما �أكده عامل �لفيزي������اء �ل�صهري هوكن 

ى طرحت  أ�صم عن �أي ن¶رية ك قائ������ًل }مل �

أ�صا�ش من �لتéربة وح�صب، فالن¶رية  عل������ى �

هي �لتي تاأتي د�ئماً �أولً وتطرì ب�صبب �لرغبة 
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وذê رياVصي ر�ئ ومت�ص≤،  باحل�صول على 

ثم نعطي �لن¶رية تنب������وؤ�ت ميكن �ختبارها 

بامللح¶������ة، ف������اإذ� �تفق������ت �مللح¶ات م 

هن على �لن¶رية،  �لتنبوؤ�ت، فاإن هذ�  ل ي

ا ت¶������ل �لن¶رية قائمة لت�ص������ تنبوؤ�ت  و�إ

أما �إذ� مل  جدي������دة تîت بدورها مرة �أخرى، �

تتف≤ �مللح¶ات م������ �لتنبوؤ�ت فاإننا نتîلى 

8
.zعن �لن¶رية

وقد حاول ع������امل �لرياVصيات �ل�صوي�رشي 

كونزرت �أن يقدم ت�صور�ً يرب بني �لت�صورين 

�لتéريبي و�لعقلين على Vصوء بع�ش �لنتائ 

أ�صفرت عنها �لفيزياء  �لب�صتمولوجي������ة �لتي �

�حلديثة حي������ث يرى ب������اأن �ل�صورية �لعقلية 

ريدي  �ملح�صة ل وجود لها، ففي كل بناء  

أو �إR�لته،  يوجد ر��صب ح�صي ي�صتحيل fiوه �

نعم �إن �لفك������ر ين�صىء مفاهيم جمردة ولكنه 

ل يقف عندها، بل يعمل با�صتمر�ر من �أجل 

�إعطائها حتقيقات م�صî�صة �أك مرونة من 

تلك �لتي ��صتقاها منه������ا، وتلك �لتحقيقات 

ريد�ت جديدة  ل يلب������ث و�أن ي�صتمد منها 

مر ع  ، بحيث ي�صتمر �لأ
9
Rم�صتعيناً بالرمو

، وهو  �لعلق������ة �÷دلية بني �لفك������ر و�لو�ق

اما لدى مفكري  مر �لذي مل يكن مت�صحاً  �لأ

وفل�صفة ع�رش �لنه�صة و�لفل�صفة �حلديثة. 

ريبية fi�صة  وعلي������ه لي�صت هنا معرفة 

و�أخرى عقلي������ة fi�صة، بل كل ما هنالك �أن 

خر  Bأحد �÷انبني قد يطغى على �÷انب �ل�

اماً، فالفكر هو دوماً م�صî�ش  دون �أن يلغيه 

وجم������رد، ويف كل معرفة عقلية يوجد ر��صب 

ريبية يوجد  ريبي كما �أن يف كل معرفة 

علم ن¶ري.

أنن������ا ��صتطعن������ا �أن نÎجم بطريقة  و لو �

فل�صفية �حلركة �ملزدوجة �لتي تبعث �حلياة 

يف �لفكر �لعلمي ف�صو نلحß ما يلي: 

 �إن �لتناوب بني �لقبلي و�لبعدي �أمر 

Vرشوري.

 �إن �ملذه������ب �لتéريب������ي و�ملذه������ب 

أ�صبه ما يكون  �لعقلي يرتبطان بربا• غريب �

مل، فاأحدهما  بالرب������ا• �لذي يéم �للذة و�لأ

ل ميك������ن �أن يتدعم وينت�������رش �إل من خلل 

خ������ر، فاملذهب �لتéريبي يحت������اê �إ¤ �أن  Bل�

 êيكون مفهوماً، كما �أن �ملذهب �لعقلي يحتا

�إ¤ �أن يكون جمرباً �أو مطبقاً.

وهذ� ما دف با�ص������لر للقول باأن �لعقل 

و�لتéرب������ة �لن¶رية من جه������ة و�لتطبي≤ من 

جهة �أخ������رى متد�خلن تد�خ������ًل جدلياً يف 

كل �صري علم������ي، وبالتا ف������اإن كل �كت�صا 

علم������ي هو عبارة عن ن¶رية متحققة مادياً، 

جهزة �لعلمية يدل على  وجمرد ��صتعم������ال �لأ

أننا  هذه �حلقيقة، خذ مثًل �لÎمومÎ جند �

دد   ßحني نقي�������ش درجة �حل������ر�رة نلح

أنبوب������ة مدرجة، ونحن  عم������ود �لزئب≤ د�خل �
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ا نقوم Ãلح¶ة علمية،  يف ه������ذه �حلالة �إ

لكن هذه �مللح¶ة تفVÎش بدورها ن¶رية، 

فالÎمومÎ يفVÎش ن¶رية �لتمدد �حلر�ري، 

جه������زة لي�صت �إل  دو�ت و�لأ وبالت������ا فاإن �لأ

ن¶ريات متحققة مادياً.

�لتéريبي و�لعقلي يف �لفيزياء �ملعا�رشة 

يال و�لتاأمل  ل ميكننا �أن نغفل �أهمية �

يف �لفيزي������اء كم������ا يف كل جم������الت �ملعرفة 

أو �لرياVصي  يال �حلد�صي � خرى، هذ� � �لأ

جم������ال غالباً ما ي�صب≤ �لتاأكيد �لتéريبي  بالإ

ع������ �لتطور �لتاريîي للفك������ر �لعلمي، ومن 

ه������ذ� �ملنطل≤ نفهم �صيطرة �أفكار �أر�صطو يف 

�لفيزياء على �لفكر لفÎة طويلة، قبل �أن ياأتي 

غاليليو �لذي قلب هذ� �لت�صور بتاأكيده على 

�أن �÷�صم يف �ل¶رو �ملثالية �إذ� مل توؤثر فيه 

أية قوة خارجية فاإنه ي�صتمر باحلركة بانت¶ام  �

مر �لذي  وب�رشعة ثابتة وف≤ خ م�صتقيم �لأ

أك������ده نيوتن بقانونه �لرئي�ص������ي عن �لعطالة  �

ر�صطي  �لذي ��صتعاVش فيه ع������ن �لت�صور �لأ

أ�صا�ش عقلي  بالبديهية �لعقلية �لقائمة على �

ريب������ي �ختب������اري، حيث يتح������ول �لفعل  و

أ�صا�ش للحرك������ة �إ¤ موجه يف تغيري  هنا من �

مر �لذي �أوVصح������ه نيوتن بقوله  �حلرك������ة �لأ

�إن كل ج�ص������م يبقى على حال������ه من �ل�صكون 

�أو �حلركة �ملنت¶مة عل������ى خ م�صتقيم �إل 

�إذ� �أج������ على تغيري ه������ذه �حلالة بو�صاطة 

ق������وى تت�صل علي������ه، وبذلك يب������دو �÷دل 

�لتاريî������ي يف �لعلم ب������ني �لتéربة و�لت�صور 

�حلد�صي للعقل ومن ذلك �ملنطل≤ ن¶ر �لعامل 

�ل�صهري بولتزمان �إ¤ بناء �لن¶ريات �لعلمية 

أنه �إذ� مل يك������ن باإمكان حو��صنا  موؤك������د�ً على �

أدو�تنا بلو �ل¶و�هر �لع�صوية، فاإن بناء  أو � �

ن¶رية يكون بناء ت�صور عن �لعامل، فالن¶رية 

لي�ص������ت يف ن¶ره و�صف������اً �قت�صادياً كما ر�أى 

أد�ة بحث  ح������رى � �لوVصعي������ون، بل ه������ي بالأ

وتîّيل من¶مm وعقلين حيث يقول }�أفكارنا 

كلها ذ�تي������ة خال�صة، وقدرنا �أن نتéاوR على 

�لدو�م حدود �لتéرب������ة، ول ميكننا �صياغة 

ق�صية و�حدة تكون نتيéة خال�صة للتéربة، 

وعندئذ من �أجل �لكت�صا لبد يف �لبد�ية 

من �لخÎ� و�لذهاب نحو �لو�ق من خلل 

 
.zيليîلت�

وذجاً  من ه������ذ� �ملنطل≤ تكون �لفيزياء 

معرفي������اً متكام������ًل ل بد ل������ه �أن ينطل≤ من 

منهéيت������ني متقابلت������ني ومتد�خلت������ني بنف�ش 

�لدرجة، وهما منه������ �لتéربة �ل�صتقر�ئي، 

ومنه������ �لت�ص������ور �لعقلي با�صتî������د�م �للغة 

ي������ال  �لرياVصي������ة �ملتو�فق������ة م������ ملك������ة �

�لفل�صفي، وما مييز �لفيزياء ب�صكل حا�صم هو 

�صا�صية هي �لرياVصيات م�صا  �أن لغته������ا �لأ

�إليها �لت�صور �لفل�صف������ي، فنحن ل ن�صتطي 
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�أن نلغ������ي دور �لفروV������ش �حلد�صية يف �إبد� 

ثور�ت فيزيائي������ة عا�صفة ما كان من �ملمكن 

�أن حتدث من دونها، على �لرغم من �أن تلك 

�لت�صور�ت مل يكن �لغاية منها دوماً هو تفéري 

ثورة �صاملة يف �لفكر �لفيزيائي، بل من �أجل 

حل بع�ش �مل�صكلت �لعالقة يف �لفيزياء، فقد 

أنهم يحلون م�صاكل  ن بع�ش �لعلماء �لكبار �

�لفيزياء �لكل�صيكية بت�صور�تهم �لن¶رية �إل 

أنهم ودون �أن يفطنو� فéرو� بتلك �لت�صور�ت  �

�صا�������ش �لفكري و�لتéريبي لتلك �لفيزياء،  �لأ

فن¶رية �لكم ق������د ن�صاأت يف جانب منها عن 

ك �لعلماء �لغريبة و�أوهامهم  �إح�صا�صات �أول

أث������ري ماك�صوي������ل و�أمو�جه،  �مليتافيزيقي������ة كا

وم������د�ر�ت بور و�أمو�ê دوبروي �نتهاًء باأكو�ن 

. وعندم������ا عاد �ملذهب  �أفريت �ملتع������ددة

�لذري لل¶هور يف �لع�صور �حلديثة على يد 

ه������وره مرتبطاً د�ئماً ب�رشب  غا�صندي كان 

من �حلد�ش �لهند�ص������ي �ل�صاذê �مل�صتمد من 

ارجي للعامل. �لت�صور �

و�إذ� م������ا تتبعن������ا تاري������خ �لعل������م �أمكننا 

همي������ة �ملتز�يدة �لت������ي تلعبها  �أن ن������در �لأ

�لت�ص������ور�ت �لن¶ري������ة للفيزي������اء، فبعد �أن 

كانت �لن¶رة �لقدمية لتلك �لن¶ريات تعت 

هيدي������ة للبحث، �أي �إجر�ء موؤقت  كفروVش 

م�صاعد على تن¶يم �لتéارب، جندها �أخذت 

بعد ذل������ك تندم بالتدري يف �لفكر �لعلمي 

أن������ه مل يعد من �ملمك������ن فهم �ملعنى  �إ¤ ح������د �

ملام  ية �ملعملية دون �لإ îارب �ملéلعمي≤ للت�

بتلك �لن¶ريات �لعلمية. وقد تر�ف≤ نهوVش 

في  �لعل������م وع�رش �لعقل بفك������رة �لن¶ام �

يف �لطبيع������ة، وهو ن¶ام رياVصي �أمكن ك�صفه 

عن طري≤ �لبحث �حلاذق، �أما يف �لدر��صات 

�لبد�ئية للعلة و�ملعلول فاإن �لعلقات �ملبا�رشة 

حا�صي�������ش، ولك������ن قو�نني  تت�ص������ ف������ور� للأ

�لطبيعة �لتي تكت�صف عن طري≤ �لعلم تكون 

ي �صî�ش  عموماً �أك مر�وغة، فمثًل ميكن لأ

رVش، ولكن  �أن ي������رى �صقو• �لتفاح������ة �إ¤ لأ

قانون �لÎبي �لعك�ص������ي لنيوتن يف �÷اذبية 

يتطلب قيا�ص������اً خا�صاً ومنهéياً قبل �إعلنه، 

طار  و�أهم م������ن ذلك فهو يتطلب نوعاً من �لإ

�لن¶ري �ملéرد كقرينه لتلك �لقيا�صات، ومن 

ط������ار �لن¶ري يéب �أن  �لو�Vص������ �أن ذلك �لإ

يك������ون ذ� طبيعة رياVصية جمردة، فاملعطيات 

حا�صي�������ش لي�صت  معه������ا �لأ ������ام �لت������ي  �

و�Vصح������ة ب�صورة مبا�رشة كما تبدو، ولربطها 

�أي لن�صéها �إ¤ �إطار �لفهم نحتاê �إ¤ خطوة 

و�صيط������ة، خطوة نطل≤ عليه������ا ��صم �لن¶رية 

�لتي ترى ب������اأن قو�نني �لطبيع������ة مدونة يف 

�صيف������رة ويتمثل عم������ل �لعل������م بتفكيك تلك 

�ل�صيفرة �لكونية وك�صف �أ�رش�ر �لكون، حيث 

أين�صتاين على ر�أي مفاده �أن م�صاهد�تنا  أل � �

�ملبا�رشة للحو�دث يف �لع������امل لي�صت و�Vصحة 
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عموماً، ولكن يé������ب ربطها Ã�صتوى ن¶رية 

3
م�صتنبطة.

�إذ� }�حلد�������ش  �لتéري������ب   �لب�صاطة 

  �لفهمz ه������م �أدو�ت �لفكر �لفيزيائي، م 

�لعتماد على �لتاأم������ل �لفل�صفي ومنهéياته 

�لذي تر�وì ب������ني �صيطرة �÷انب �لتéريبي 

ط������ور�ً و�حلد�ص������ي �لت�ص������وري ط������ور�ً �Bخر 

ب������ني ع�������رش و�Bخر، وق������د �������رشì دي بروي 

دمات �لت������ي قدمها �لفكر  أن������ه من �أجّل � �

أنه دمر  �ملعا�������رش و�لتطور �حلديث للفيزياء �

�مليتافيزيق������ا �لب�صيطة ووVص بنف�ش �ل�رشبة 

م�صاكل فل�صفية تقليدية معينة موVص �لتاأمل 

من جديد حتت �أVص������و�ء جديدة وكلية، ومن 

ثم مهد �لطري������≤ �إ¤ �مل�صاحل������ة بني �لعلم 

و�لفل�صفة، �إذ يéب علينا كي ي�صتمر �لعلم �أن 

 . نقÎب على كل حال من �مل�صائل �لفل�صفية

أنه �إذ� تîيلنا كامل �لتéربة  وي������رى كا�صريير �

در�  كم������ا هي موجودة يف �أي مرحلة من �لإ

ميعاً ملعطيات  أب������د�ً  �ملعريف، فهي لي�صت �

�إدر�كي������ة، ولكنه������ا م�صنف������ة د�خلي������اً وفقاً 

لوجهات ن¶ر ن¶رية وتت�صكل يف وحدة، ومن 

دون وجهة �لن¶ر هذه ل ميكن �أن يحدث �أي 

تاأكيد للحقائ≤ ول �أي حتديد للمقادير.

ولعتب������ار جممل �ملعرف������ة �لتéريبية يف 

ثيلها على �صكل د�لة  حل¶ة ما، لبد م������ن 

تعي������د �إنتاê �لعلق������ة �ملميزة �لت������ي ميكننا 

بف�صله������ا �لتفكري يف �مل�صطلح������ات �لفردية 

يف تبعي������ة متبادل������ة، ومع¶������م م������ا ن�صمي������ه 

م�صلمات ومباد ت�ص باعتبارها فرVصيات 

تب�صيطية موؤقتة نقيم عليها وحدة �لتéربة، 

أ�صا�ش  وميكن ت�صويب �ل�صي �لرياVصية على �

أ �لتقدم  �مل�صاهد�ت �÷ديدة ولكن وفقاً ملبد�

�لتدريé������ي �ملنهéي، وهذ� يعن������ي �أن �إعادة 

 ،êار �ل�صياغ������ة يحدث من �لد�خ������ل �إ¤ �

قل عمومية يف  �إذ نعيد �صياغة �لعلقات �لأ

ك عمومية  ح������ني نحافß على �لعلقات �لأ

مثبتني بذلك �لتف������اق �لد�ئم بني �مل�صاهدة 

و�لن¶ري������ة، وهذ� ما ق�ص������د بالقبلي باملعنى 

�لكانط������ي، �أي �لثو�بت �ملنطقي������ة �لتي تق 

يف �صمي������م كل حتديد لر�بطة ت�صبه �لقانون 

در� �ملع������ريف ل  للطبيع������ة عموم������اً، �إذ�ً �لإ

ي�صم������ى قبلياً ب�صبب وقوعه ب������اأي معنى قبل 

نه يوجد باعتباره مقدمة  ������ا لأ �لتéربة، و�إ

 ، Vرشورية لكل حكم �صحي������ يتعل≤ بالوقائ

أنه ن�ص≤  زن مقيم م�صتدË، كم������ا لو � �إن������ه 

م������ن �حلé ميثل �لتاأكي������د �حلا من �أجله 

، وهو ما ي�صمى 
5
قيمة من �ل������دو�ل مقابلة

بالكانطية �÷ديدة.

ن �لب�صاطة هي غاية �لفكر يف حتليله  ولأ

�صي������اء فاإننا جند �أن �لفك������ر �لفيزيائي مل  للأ

يتن������اRل عن تلك �لرغبة �مللحة يف فهم �لعامل 

وتب�صيط������ه، حيث جند عل������ى �صبيل �ملثال �أن 
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�أفكار غاليليو حاولت تقدË مفهوم فل�صفي 

يف حتليل �لعامل فيزيائياً غايته ب�صاطة قو�نني 

�لع������امل، كرد كل �ل¶و�ه������ر �لطبيعية لب�صعة 

أ�صا�صية حتكم �حلركة ممثلة بالقوة  قو�ن������ني �

و�ملادة، كما قال هلمهولتز: }ما نريد �لتو�صل 

�إليه فيزيائياً يف �لنهاية هو �أن �كت�صا م�صاألة 

علم �لفيزياء تع������ود �إ¤ �إرجا كل �ل¶و�هر 

������اذب وتنافر لمتغرية  �لطبيعية �إ¤ قوى 

، و�إن حل هذه  تتعل≤ �صدتها بامل�صاف������ة فق

. وبتلك 
6
zمل�صاألة يقود �إ¤ فهم تام للطبيعة�

هرت مفاهيم  �ملحاولت �إ¤ تب�صي �لعامل 

فل�صفي������ة �صمولية حاولت �لفيزياء �ل�صتفادة 

منه������ا يف تف�صري �لعامل كمفهوم �ل�صببية �لذي 

لع������ب دور�ً هام������اً ومف�صلي������اً يف �لتب�صي������ 

�لفيزيائي للع������امل يف �إثارة �مل�صكلت يف بنية 

�لتفكري �لفيزيائي، تل������ك �مل�صكلت �لتي ما 

لبثت �أن ع�صفت بهذ� �لفكر و�أعادت ترتيب 

قو�عده من جديد.
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دبية  فة و�ملت�صوفون كثري�صفة و�ملت�صوفون كثري�صفة و�ملت�صوفون كثري�ً من �ملوروثات �لأ صدباء و�لعلماء �لفل�صدباء و�لعلماء �لفل� تن������اول �لأ

î�صياتها صî�صياتها صî�صياتها  صحد�ثها و�صحد�ثها و� عر�صعر�صعر�ً، fiولني �أ ص و�ص و� ً� عبية وصعبية وصعبية و�أعادو� �إنتاجها ن ص�لدينية و�ل�ص�لدينية و�ل�

دب  �لأ �لصم  �لصم  م  صية ��صية �� ية ��صية ��ص صطلقو� على هذ� �للون بالفار�صطلقو� على هذ� �للون بالفار� فية و�صوفي������ة، وصفية و�صوفي������ة، وصفية و�صوفي������ة، و�أ ص¤ رموR فل�ص¤ رموR فل� �إ

�لتمثيلية و�ملنت  دب �لرمزي يف هذه �لق�ص�ش  ، وثمة فرق بني �لأ �لتمثيلي

ت�رش�ر�ت �صوفية، وبني �ملذهب �لرمزي صت�رش�ر�ت �صوفية، وبني �ملذهب �لرمزي صت�رش�ر�ت �صوفية، وبني �ملذهب �لرمزي  صفية و��صفية و�� فية و��صفية و��ص صفكار فل�صفكار فل� �أ�صًل ليكون وعاء لأ

.…Qƒد �سbاfح« وö�eو Öاتc

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

GدH E’Gو ¥GöT E’G

‘ƒسüdGو »Øس‘ƒسüdGو »Øس‘ƒسüdGو »Ø … ØdGل� eرdG ضüسüقdG ‘ل�سØdG … eرdG ضüسüقdG ‘س

❁
»L ¬©لb ìاàØdG دÑع»L ¬©لb ìاàØdG دÑع
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ه������ر يف بد�ية �لق������رن �لع�رشين وهو  �لذي 

مذه������ب يع عن ح������الت غام�ص������ة وعو�مل 

عاطفي������ة وروؤى غائمة يحمله������ا �ل�صاعر من 

 ،Rاéقيع������ان �لنف�ش �لقلقة عل������ى رو�حل �مل

وقد برR هذ� يف �ل�صعر خا�صة، ومن �صعر�ئه 

بودل������ري يف ديو�نه �أRهار �ل�������رش، كما برR يف 

�لق�صة و�لرو�ية كم������ا يف بع�ش نتاê جنيب 

fiفو وخا�صة رو�ية �أولد حارتنا.

ثم ت������له  �ملذهب �ل�رشي������ا وهو �إملء 

�لفكر دون �أي رقابة للعقل �لو�عي بعيد�ً عن 

�لقيود، معتم������د�ً على منط≤ �حللم و�لكتابة 

لية.  Bل�

موVصو حديثنا  �أما �لق�ص������ة �لرمزية 

فكار،  فاإنها عمل �إبد�عي مثقل بالرموR و�لأ

وهي نتاê عقل و� يف �أعلى درجات �ليق¶ة 

و�لتفك������ري، �عتم������د كاتبها �ملé������اR و�لتمثيل 

أ�صو�قه وروؤ�ه مرّمزة  ليقدم �أ�رش�ره و�أفكاره و�

ا�ص������ة دون �لعامة لغاية  ليîاط������ب به������ا �

ثيل وتر�صيخ ومقارب������ة �لفكرة، �أو Vصماناً 

نب �أذى �أهل �ل¶اهر، ويف ذلك  لل�صلمة و

يقول �ل�صهروردي.

Gƒ`Ø q∏µJ   Ú≤°TÉ©∏d   É`̀à`̀ª`̀MQGh

ìÉ`̀ ``̀ q°`̀†`̀a iƒ```̀¡```̀dGh á``Ñ``ë``ŸG Î``°``S

º`̀gDhÉ`̀eO  ìÉ`̀Ñ`̀J  Gƒ`̀MÉ`̀H  ¿EG  öùdÉH

ìÉ`̀Ñ`̀J  Ú`̀≤``°``TÉ``©``dG AÉ````̀eO Gò````̀ch

 ومن هذه �لق�ص�ش ق�صة �لغربة �لغربية 

أب�صال �لو�ردة  لل�صهروردي، وق�صة �صلمان و�

يف حي بن يق¶ان، ور�صالة �لطري لبن �صينا، 

ومنها �أي�صاً ق�ص������ة يو�صف وRليîا للéامي، 

وق�صة ليلى و�ملéنون. وحي بن يق¶ان لبن 

ندل�ص������ي. و�صناأتي على ذكر وتاأويل  طفيل �لأ

بع�ش هذه �لق�ص�ش.

∫É°ùHCGh ¿ÉeÓ°S á°üb 1

تكت�صب هذه �لق�صة Ãرجعياتها �ملتعددة 

 ً� أغ������رت بكتابتها ن �أهمي������ة خا�صة فق������د �

دباء، كابن �صينا  أك �لفل�صف������ة و�لأ ون¶ماً �

و�ل�صي������خ ن�صري �لدين �لطو�صي و�ل�صاعر نور 

�لدين عبد �لرحمن �÷امي.

يقول �ل�صيخ �لعامل ن�صري �لدين �لطو�صي 

يف �������رشì �إ�ص������ار�ت �لفيل�ص������و �ب������ن �صينا، 

�لنو�در لبن  �إّن �لق�ص������ة جاءت يف كت������اب 

عر�ب������ي، لكنه يقول �صم������ ذلك من �أحد  �لأ

أ �لن�ّش هو  فاVص������ل يف خر��صان ومل يق������ر� �لأ

�صî�صي������اً. ويقول: �إّن �ب������ن �صينا �أخذ معنى 

�لق�ص������ة و��صمها من ذلك �لن�ّش. وقد وردت 

�لق�صة يف �لنم �لتا�ص من كتاب �بن �صينا 

�صار�ت و�لتنبيهات يف مقامات �لعرفان،  �لإ
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وم������ن �ملع������رو �أن لبن �صين������ا ق�صة �أخرى 

بعنو�ن حي بن يق¶ان.

أم������ا �لق�صة يف كتاب �لن������و�در فهي كما  �

خر  Bصل �صال و�لVيلي:  �إن رجلني �أحدهما فا

أم������ا �ل�صال فكان  �رش. � �رشير، وقع������ا يف �لأ

أب�صال  � �صلمان و�لطال كان ��صمه  ��صمه 

وق������د �أطل≤ �B�رشهما �رش�ì �لرجل �ل�صال ملا 

أب�صال فقد  أما � عر فيه من خري و�صلì، و�

بقي يف �ل�صéن حتى لقي حتفه.

 و�أ�صل هذه �لق�ص������ة، يرج �إ¤ �لÎ�ث 

�ليون������اين، ترجمها عن �ليونانية �إ¤ �لعربية 

�لعامل و�لطبيب حنني بن ��صحاق يف بد�ية 

�لقرن �لثالث �لهéري. 

 IQƒ``̀£``̀°``̀S C’G ‘ ∫É``̀°``̀ù``̀HCGh ¿É`̀eÓ`̀ °`̀ S

:á«fÉfƒ«dG

تقول �لق�ص������ة �ليونانية باأنه كان هنالك 

ملك على بلد �ليونان وم�رش، وكان له وRير 

م������ور وقد ��صتط������ا بفكره  ذك������ي عار بالأ

أم������ور �ململكة، وكان �مللك  وتدب������ريه �أن ي�صري �

أة  يتمنى �أن يكون له ول������د دون �أن مي�ش �مر�

مر ف�صار من  و��صتط������ا �لوRير �أن يدب������ر �لأ

أة وكان  نطفة ذلك �مللك ولد مل ي�صمه رحم �مر�

أة  ��صم ذلك �لولد �صلم������ان، فدفعه �إ¤ �مر�

أب�صال لVÎصعه، وعندما  �صابة جميلة ��صمها �

بل������ �لولد مبل �لرجال تعل≤ ÃرVصعته. كما 

أي�ص������اً وكانا ل يطيقان فر�ق  هامت هي به �

بع�صهما. و�صاء �مللك ذلك، وحاول من �بنه 

 ، م������ن هذه �لعلقة غري �ل�رشعية فلم ي�صتط

أب�صال �أن يهربا �إ¤ �÷انب  و�Vصطر �صلمان و�

�لغرب������ي من �لبحر، قد جع������ل �مللك عليهما 

رقيباً ينزل بهما �مل�صائب كي ل يلتقيا كثري�ً، 

أبيه  حت������ى �Vصطر �صلم������ان �إ¤ �أن ياأتي �إ¤ �

أنذره بحرمانه من �حلكم  أباه � معت������ذر�ً، لكن �

بعده، لكن �لع�ص≤ بينهم������ا ��صتمر، و�Rد�دت 

أب�صال  ملحقة �مللك لهما حتى قرر �صلمان و�

�أن يلقيا بنف�صيهما يف �لبحر وقد فعل ذلك، 

Bلهة �مل������اء �أن تنéي  لكن �ملل������ك طلب م������ن �

أب�ص������ال يف �لبحر وماتت.  �صلمان وغرقت �

أب�صال، فطلب  وبقي �صلم������ان حزيناً عل������ى �

�ملل������ك من �لوRير �أن يبحث عن حيلة ت�صاعد 

أب�صال، فقدم �لوRير �صورة من  عل������ى ن�صيانه �

أب�صال ل�صلمان ليت�صل������ى عن ذكرها. وبعد  �

ثل كوكب �لزهرة  فÎة ق������دم �لوRير �صورة 

رمز �÷مال و�ل�������رّشور و�ملو�صيقى، فان�صغل 

أب�صال، عند ذلك رVصي  بها �صلمان ون�ص������ي �

�مللك من �صلمان وعهد �إليه بولية �لعهد.

Éæ«°S øHG óæY ∫É°ùHCGh ¿ÉeÓ°S

عادة  خ�صع������ت �لق�صة عند �ب������ن �صينا لإ
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�إنتاجها من جديد، وملî�ش 

أب�صال  و� �صلمان  �أن  �أحد�ثها 

أم  كانا �أخوين من �أب و�حدm و�

و�ح������دة وكان �صلم������ان �لأ 

أب�صال  � ك فتعه������د بÎبية  �لأ

أب�صال  تربية �صاحل������ة. ون�صاأ �

بدي �حل�ص������ن و�÷مال كبري 

�لعقل كث������ري �ل������ذكاء، �صهماً 

Rوجة  به  فتعلق������ت  �صéاعاً. 

�أخي������ه �صلم������ان و�قÎح������ت 

على Rوجه������ا �أن يéعل �أخاه 

أب�صال جزء�ً من �أ�رشته ليتعلم  �

�لأخلق.  مكارم  منه  ولد  �لأ

مر عل������ى �أخيه �صلمان  أب�ص������ال �لأ وعرVش �

أب�صال يحب  فاعتذر لكن������ه �أقنعه. ومل يك������ن �

�لتقرب من �لن�صاء. وذ�ت يوم عرVصت Rوجة 

أب�صال ور�ودته عن نف�صه  �صلمان حّبها على �

�صت  ف�صاءه ذلك كثري�ً وRجره������ا، وعندما ي

م������ن �لفوR بحبه، �قÎحت عل������ى Rوجها باأن 

يزوجه من �أختها. وبعد ممانعة و�إحلاì قبل 

أب�ص������ال �لزو�ê بها، لكنه������ا �تفقت م �أختها  �

أب�صال خا�صاً بها، و��صÎطت  على �أل يك������ون �

�أختها  أب�صال بزوجته  Rوجة �لأ �أل يلتقي �

éل.  ن �أخته������ا كث������رية � �إل يف �ل¶������لم لأ

، تقم�صت Rوجة �صلمان  ويف ليلة �لزف������ا

�صî�صية �أخته������ا ووVصعت نف�صه������ا مكانها. 

أب�صال عليها لحß �أن �صلوكها  وعندما دخل �

بعي������د عن �صلو �لفتيات �لعذ�رى، ويف تلك 

أة  ق وك�صف عن وجه �ملر� �للح¶ة �لتم �ل������

فعرفها، لكنه وبعقله �لر�ج كتم هذ� �ل�رش 

خيه  وق������رر �لهروب من تلك �لب������لد وقال لأ

أريد �أن �فت لك �لعامل. فزوده �صلمان بéي�ش  �

أب�صال بفت �لب������لد، وبعد  ج������ر�ر و��صتم������ّر �

�لفت������وì �لتي ��صتغرقت �صن������و�ت طويلة قرر 

ناً منه �أن Rوجة  أب�صال �لعودة �إ¤ �لب������لد  �

أك تعلقاًً  �أخيه قد ن�صيت حبه، لكّنه وجدها �
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به مما كانت علي������ه فلوى يطلب �لهرب مرة 

عد�ء �لذين  �أخ������رى، ورج �أدر�جه ليقاتل �لأ

أرV������ش �أخيه �صلمان و�أغرت Rوجة  هاجمو� �

أب�صالً وحيد�ً يف  �أخيه قادة �÷ي�ش ليÎكو� �

ن �÷ي�ش  �مليد�ن، فاأ�صيب بéر�ì خطرية و

أب�ص������الً جنا من  أب�ص������الً قد قت������ل، لكن � �أن �

�÷ر�ì وع������اد بعد مدة �إ¤ بلد �أخيه �لذي 

أب�صال  عد�ء قد �أحاطو� به فهاجمهم � كان �لأ

وهزمه������م. ويف هذه �ملرة تاBمرت Rوجة �أخيه 

أب�صالً �ل�صم  ادم، فاأطعم������ا � م������ �لطبا و�

وقتله. وح������زن �صلمان عل������ى �أخيه وتر 

�حلكم فÎة ور�ì يناج������ي ربه حتى تك�صفت 

له �حلقيقة وعر قتلة �أخيه فقتلهم ب�صيء 

من ذلك �ل�صم.

 »°Sƒ£dG øjódG Ò°üf ï«°ûdG πjhCÉJ
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Éæ«°S øHG á°ü≤d

ك معرفة بابن �صينا  يعت �لطو�ص������ي �لأ

و�أفكاره وهو يرى يف تاأويل رموR هذه �لق�صة 

�أن �صلمان ميثل �لنف�������ش �لناطقة �حلاكمة 

عل������ى �÷�ص������م و�لنف�ش �لناطق������ة هي �أعلى 

أب�ص������ال ميثل �لعقل  مر�تب كم������ال �لروì. و�

�لن¶������ري وهو �أعل������ى درجات �لعق������ل. �أما 

Rوجة �صلمان فه������ي رمز للقوى �÷�صمانية 

�ل�صهو�ني������ة. و�أخت Rوجة �صلمان هي كناية 

عن �لعقل �لعملي، و�أما وVص Rوجة �صلمان 

، فهو  نف�صها ب������دلً عن �أختها ليل������ة �لزفا

ق  مارة لل�صهو�ت. و�ل ميثل تزيني �لنف�ش �لأ

�لذي �صط من �ل�صماء هو تعبري عن �÷ذبة 

لهية �لتي تتéلى يف �لنف�ش �لناطقه لت�صوق  �لإ

أب�صال  �لعقل �لن¶ري �إ¤ �لكمالت. و�بتعاد �

عن Rوج������ة �صلمان يع ع������ن �بتعاد �لعقل 

�لن¶ري عن �لل������ذ�ت و�ل�صهو�ت �÷�صمانية 

������ة عن �لق������وى �ل�صهو�ني������ة. و�أما فت  �لنا

خيه  أب�صال لأ �لبلد�ن �لت������ي ��صتو¤ عليه������ا �

�صلمان فيمثل �صيطرة �لنف�ش �لناطقة على 

أب�صال  �÷�صم Ã�صاع������دة �لعقل. �أما بق������اء �

يف مي������د�ن �لقتال وحي������د�ً فهو تعبري عن �أن 

�لعق������ل �لن¶ري عند �ل�ص������ري و�ل�صعود نحو 

�لعامل �ملé������رد من �مل������ادة ل ت�صتطي �لقوى 

نها عاجزة  �حل�صي������ه و�÷�صمية �أن تر�فقه لأ

عن �ل�صعود �إ¤ �لكمال. و�أما تدهور �أحو�ل 

�صلمان وحزن������ه �ل�صديد عل������ى موت �أخيه 

أب�صال فكناي������ه عن عéز �لنف�ش �لناطقة يف  �

أب�صال �إ¤ �أخيه  تدبري �÷�صم. و�أما  ع������ودة �

خ������رية، بعد �أن ع������رê نحو �لعامل  يف �ملرة �لأ

�ملé������رد من �ملادة، وهذه تبدو نك�صة يف هذه 

�لرحل������ة �ملعنوية؟ ف������اإن ه������ذه �لرجعة تع 

�صلمان كانت يف  عن �أن �لنف�������ش �لناطقة 
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أب�صال، فعاد  ألفة م������ �لعقل �لن¶ري وه������و � �

�لنف�ش  ليدير �أمور مملك������ة �لبدن ل�صلمان 

ادم فهما كنايه  �لناطقه و�أما �لطب������ا و�

عن قوة �لغ�صب �لت������ي ت�صتغل عند مقاومة 

ادم ميث������ل �لقوة �ل�صهو�نية  �لعقل لها. و�

م������ارة. وقتل �صلمان  تثل للنف�ش �لأ �لت������ي 

ادم كناي������ه عن قتل  لزوجته و�لطب������ا و�

مارة وقو�ها. �لنف�ش �لأ

 øH  »`̀M  á°üb  ‘ ∫É`̀°`̀ù`̀HCGh  ¿ÉeÓ°S

»°ùdóf C’G π«ØW øH’ ¿É¶≤j

أبو بك������ر �بن طفيل �ملولود يف �لعقد  هو �

ول م������ن �لق������رن �لث������اين ع�������رش يف و�دي  �لأ

B�صي، �لقرية �ل�صغ������رية �لو�قعة يف �ل�صمال  �

ندل�ش. در�ش �لطب  �ل�رشقي من غرناطة بالأ

أ�صبيلي������ة وقرطب������ة ثم �ت�صل  و�لفل�صف������ة يف �

أب������ي يعقوب يو�صف �لذي  بîليفة �ملوحدين �

��صته������ر برعايت������ه للعلم و�صغف������ه بالفل�صفة. 

وذك������رت بع�ش �مل�ص������ادر �أن �بن طفيل عمل 

بي يعقوب ومعاوناً وم�صت�صار�ً  طبيباً خا�صاً لأ

ليفة �صنة  ولكنه مل يع������ني وRير�ً. وملا تويف �

8 م بق������ي �بن طفي������ل يف �لبل• خلل 

و¤ من ولية �بن �أبي يعقوب.  �ل�صنة �لأ

يذكر �أن �بن طفيل تر عدد�ً من �لكتب 

يف �لطب و�لفل�صف������ة �إل �أن موؤلفه �لفل�صفي 

�لوحي������د �ل������ذي و�صلنا هو كت������اب }حي بن 

يق¶������انz. وهو رو�ية فل�صفي������ة رمزية. وكان 

يطاين بوكو هو �أول من لفت  �مل�صتعرب �ل

�إ¤ �أهمية ه������ذ� �لكتاب. وترجم �لكتاب �إ¤ 

عدد من �للغات �لغربية

حاول �بن طفيل يف هذه �لرو�ية �أن يثبت 

�أن �ملتوح������د، مت������ى �أدر �حلقيقة بو�صاطة 

�لعق������ل ي�صتطي������ �أن يتبني �������رش �لتفاق بني 

�لفل�صفة و�لعقيدة.

ول������د �لطفل }حيz يف جزي������رة نائية يف 

أم  �ملحي������ �لهن������دي تلقائياً من غ������ري �أب و�

بي������ة فقدت رVصيعه������ا فاأرVصعته  فتعهدته 

حتى ك������ وملا بل �ل�صابعة �تîذ لنف�صه رد�ًء 

م������ن �أور�ق �ل�صéر وجل������ود �حليو�نات، وملا 

مات������ت �ل¶بية �لتي تعهدت������ه و�أرVصعته حزن 

عليها حزناً �صديد�ً و�أخذ يفكر يف �رش �حلياة 

أدر �أن �ملوت ياأتي نتيéة �نتهاء  و�مل������وت. و�

�لعلقة بني �لروì و�÷�صد. وهكذ� �كت�صف 

 zحي بن يق¶ان طبيعة �حلياة. و�كت�صف }حي

أ �حلياة،  بعد ذلك �لنار فر�Bها مرتبطة Ãبد�

دو�ت و�أن كل موج������ود  وتعل������م ��صتî������د�م �لأ

يÎكب م������ن عن�رشي������ن: �÷�صمي������ة و�صورة 

�÷�صمية. بالن�صبة �إ¤ �لكائنات �حلية. �أما 

�ل�صورة فه������ي �لنف�ش �لتي ل تدر باحل�ش 
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بل بالعقل. ثم تبني له عن طري≤ �ل�صتدلل 

�أن مرتبة كل طبق������ة من �لكائنات �حلية يف 

�صلم �حلياة تتوقف على تعدد �لقوى �لنف�صية 

�لت������ي تîت�ش به������ا. وملا بل }ح������يz �لثامنة 

و�لع�رشي������ن ��صتطا �أن يرقى �إ¤ �إدر� عامل 

فل �لذي ل يلحقه ف�صاد، فاأقر ب�رشورة  �لأ

Bنذ�  وجود �صان ل������ه. وكان }حيz قد بل �

ام�صة و�لثلث������ني من عمره فاأخذ يبحث  �

ع������ن �ل�صبيل �ل������ذي مكنه م������ن �إدر� هذ� 

أنه لن يدركه بو�صاطة �حل�ش  �ملوجود فتبني له �

و�لقوى �÷�صدية، ب������ل بو�صاطة �لروì �لتي 

تنزل Ãنزلة }حقيقة ذ�تهz. وهذ� �لكت�صا 

فت عيني������ه على �صمو �لروì و�متياRها على 

�لع������امل �ملادي و��صتقللها ع������ن جمي �أحو�ل 

أدر  �لك������ون و�لف�صاد �لتي تلح≤ با÷�صد. و�

�أن �ل�صعادة �لنهائية و�لكلية للنف�ش مرتبطة 

باإدر� �صلتها بو�جب �لوجود و�إقبالها على 

. در� ق�صى للإ م�صاهدته وهو �لغرVش �لأ

يف ختام هذه �لرو�ية �لفل�صفية �نتقل �بن 

طفيل �إ¤ عرVش ق�صي������ة �لوفاق بني �لعقل 

و�لوح������ي �أو بني �لفل�صفة و�لدين. فهو يروي 

أن������ه كان يف جزيرة  � zعل������ى ل�صان بطله }حي

جماورة ق������وم �أخذو� باإحدى �مللل �ل�صحيحة 

نبي������اء �لقد�مى وكان  �ملتو�ترة ع������ن �أحد �لأ

أب�صال  أتباعها �صاب������ان فاVصلن هم������ا � م������ن �

أ�ص������د غو�صاً على  أب�ص������ال � و�صلم������ان، وكان �

باط������ن �ل�رشيع������ة، بينم������ا �كتف������ى �صلمان 

 . ل باملدل������ولت �ل¶اهرة فوق بينهما �

أب�ص������ال بî �÷زي������رة �لتي ن�صاأ  ومل������ا �صم �

عليها }حيz عزم �لنتق������ال �إليها كي يعتزل 

�لنا�ش وينقط فيها �إ¤ �لعبادة و�ل�صلة، ومل 

يكن يعلم بوج������ود }حيz فيها. ويف ذ�ت يوم 

�صاهده عن قرب فلم ي�ص������اأ �أن يقل≤ ر�حته. 

أم������ا }حيz فلم يدر �أي ن������و من �حليو�نات  �

ه������و هذ� �لقادم �÷دي������د. وبعد فÎة �لتقيا 

 zأب�صال تعليم }حي وتعاونا وت�صادق������ا وتو¤ �

ب�صال  أتقن������ه �أخذ ي�صف لأ �لكلم، حتى �إذ� �

م�صاهد�ته و�كت�صافات������ه، ل �صيما �ل�صوفية 

أدر �أن �إخبار �لدين  أب�صال و� منها. فده�ش �

نبياء و�لنعي������م و�÷حيم  ع������ن �مللئك������ة و�لأ

هي مثالت ح�صية للحقائ������≤ �لروحية �لتي 

�كت�صفه������ا }حيz بال�صليقة. و�أدر }حيz من 

أب�صال عن �لتنزيل  جهته �أن كل م������ا �أخ به �

و�لفر�ئ�������ش يو�ف≤ ما �صاهده هو، فلم ي�صعه 

�إل �لت�صدي≤ بكل م������ا �صنه �لنبي من �رش�ئ 

أيده ب�صدق ر�صالته. و�

كان �صلمان قد �أ�صب������ يف هذ� �لوقت 

أ }ح������يz يف تعليمه.  رئي�ص������اً للéزيرة فب������د�
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�إل �أن �صلم������ان، وهو من دع������اة �ل¶اهر، مل 

 zصغ������اء �إ¤ تاأويلت }حي� يبد ��صتعد�د�ً للإ

خرون فقد كانو�  Bلباطنية و�ل�صوفية. �أما �ل�

أ�صو�أ حالً �إذ �إنهم كانو� منغم�صني يف �مللذ�ت  �

و�مل�صاغ������ل �لدنيوية. عندها �أدر }حيz �أن 

علي������ه �أن يÎكه������م و�صاأنهم. وكان������ت و�صيته 

أنه ل حرê عليهم �إن هم ��صتمرو�  �لود�عية �

على ما درجو� عليه من �لتز�م حدود �ل�رش 

أب�صال وعاد�  �ل¶اه������رة. وهكذ� تركهم  هو و�

�إ¤ جزيرتهم������ا حي������ث ��صتاأنف������ا �لعبادة يف 

عزلتهما.

أيه يف  يف ه������ذه �لق�صة يوؤكد �بن طفيل ر�

�أن �حلقيقة هي خا�صة بطبقة متفوقة، وهي 

وحدها ت�صتح≤ هذه �لنعمة. 

(3)
»eÉ÷G óæY ∫É°ùHCGh ¿ÉeÓ°S

يق�������ش علين������ا �÷امي ق�ص������ة �صلمان 

لهي ي�صمو  أب�صال يف �إ�صارة �إ¤ �أن �حلب �لإ و�

على �حل������ب �لدنيوي. و�صلمان هو �بن �صاه 

أم، وهذ�  أيوني������ا وقد ولد من غ������ري � � ي������ون 

أم������ر �أك غر�بة م������ن ولدة �لعذر�ء. وتولت  �

أب�صال  مري �ملربي������ة �ل�صابة �÷ميلة � تربية �لأ

�لتي �فتتنت به ح������ني بل �لر�بعة ع�رشة من 

�لعمر، وقد ر�حت تتéّمل له حتى غزت قلبه 

و�أ�رشته بزينتها وجمالها. وي�صف لنا �÷امي 

ذلك فيقول:

  óªK E’G OGƒ°ùH É¡«æ«Y OGƒ°S âWÉMCG{  

 QÉ¡ædG °Vh ‘ ƒgh π«d ¤EG ¬àd qƒëa

  .Éª¡bƒa ÖLGƒ◊G âéLRh âæjRh

Éæg π°V GPEG ¬Ñ«°üJ 

  ∂°ùŸG ¬æe ´ƒ°†àj …òdG Égô©°Th 

  IÒãc á«fGƒ©aCG ∞FÉØd ‘ ¬àØØ°U

  ÉgóN ¥ƒa zAGôZ E’G{ É¡«a øªc

  …õeôb ióæH √OQh äAÉ°VCG …òdG 

  ∂°ùŸG øe á≤«bO áÑM Éæg â©°Vhh

   Ö«Ñ◊G Ö∏≤dG Gòg ôFÉW öûdG ‘ ™bƒàd

   É¡H öùµJ áµë°V ≥∏£àa kÉfÉ«MCG ¬H ô  óbh

  d BÓdG Éª¡æ«H ¿É¶Ø– Úà∏dG É¡«àØ°T áJƒbÉj

 ™≤©≤àa ,πéY ≈∏Y É¡fCÉch ¢†¡æJ hCG

   ,á«ÑgòdG É¡∏«NÓN

  »JCÉJ áÄLÉØŸG É¡JGAGóf ≈∏Yh

 »ÑgòdG êÉàdÉH Úà«°†ØdG É¡«eób â– 

مري وريث �لعر�ش  أم������ا �لتاê فهو تاê �لأ �  

مري بي�������رش لهذه  ، وي�صت�صل������م �لأ Rب������ل من������ا

�لولد و�ل�صيدة  �ملغريات، ويغرق �لثن������ان 

يف حب لهب. فيوؤن������ب �مللك �بنه على هذ� 

، وياأمره �أن ينéو بنف�صه �إ¤ �حلرب  �ل�صلو

و�حلكم. ولكن �صلمان بدلً من ذلك يهرب 
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هر جمل، }وكاأنهما لوRتان  أب�صال على  م �

حلوتان يف ق�رشة و�حدةz، حتى �إذ� و�صل �إ¤ 

أتيا  �لبح������ر �صنعا قارباً و�صار� ب������ه }�صهر�zً و�

Rهار  ة بالأ �رشة، ملي �إ¤ جزيرة مك�صوة با

�لعطرة و�لطيور �ملغ������ردة، و�لثمار و�لفاكهة 

ة. ولكن  �لتي تت�صاق حت������ت قدميهما بك

مري  يف جن������ة عدن ه������ذه يتحر Vصم������ري �لأ

فيوؤنبه، ويفكر يف مه������ام �مللك �لتي �أغفلها، 

أب�ص������ال على �لعودة  مري fiبوبته � ويح������ث �لأ

معه �إ¤ يون، ويح������اول �أن يدرب نف�صه على 

�لVصط������ل باأعباء �ملل������ك، ولكنه موR بني 

مر  أنه كاد �Bخر �لأ �لو�جب و�÷مال، �إ¤ حد �

�أن يéن، ويقرر �لعا�صقان �لنتحار، فيبنيان 

fiرقة، ويقفز�ن �إليها، ويد كل منهما يف يد 

أب�صال فاحÎقت  خر، و�أتت �لن������ري�ن على � Bل�

وهلك������ت، ولكن �صلمان يîرê �صاملاً من غري 

ن وقد تطهرت نف�صه،  Bأن ي�صيب������ه �أذى. و�ل�

ن ي������رث �لعر�ش. وكل  فاإن������ه ي�صب موؤهًل لأ

 ، هذ� جماR يف�������رشه جامي باأن �مللك هو �

أب�صال هي  و�صلمان هو �لنف�������ش �لب�رشية، و�

ن�صوة �ل�صهوة، و�÷زي������رة �ل�صعيدة هي جنة 

�ل�صيطان �لتي ت�صل فيها �لنف�ش عن م�صريها 

ربة �حلياة  له������ي، �أما �ملحرقة فهي نار  �لإ

�لتي حتÎق فيها �لرغب������ات �ل�صهو�نية، �أما 

�لعر�ش �لذي ترقى �إليه �لنف�ش �ملطهرة فهو 

، ول ي�صل �إ¤ ه������ذ� �لعر�ش �إل  عر�������ش �

من �صل������ك �لطري≤ �ملهلكة وتطه������ر باملعاناة 

و�لتéربة.

 á``̀«``̀Hô``̀¨``̀dG  á````Hô````¨````dG  á``̀ °``̀ü``̀b  2

(4)
…OQhô¡°ù∏d

وذê للق�صة �لرمزية  هذه �لق�صة هي 

وكثافة �لرموR �لفل�صفية فيها، و�لرو�ية فيها 

أنه �صافر م  ن������ا، وملî�صها: � تتم ب�صمري �لأ

قريو�ن  �أخيه عا�ص������م �إ¤ بلد �ل¶امل �أهلها

فقيدهما �أهلها بال�صل�صل ورموهما با÷ب، 

وكان فوق������ه ق�رش، وقال������و� لهما: لجناì �إن 

 ìا �لق�رش جمردين م�صاء، ويف �ل�صبا �صعد

لبد من �لن������زول �إ¤ �÷������ب، ويف �ل�صعود 

و�لهب������و• �أب�رش� �لهدهد م�صلّماً ومعه كتاب 

ل�ش فركبا  يف منق������اره، وقادهم������ا �إ¤ �

أباهما �صيîاً  أيا � �صفينة �إ¤ طور �صين������اء، ور�

رVصون تن�ص≤ من  كب������ري�ً تكاد �ل�صم������و�ت و�لأ

أنهما لبد �أن يرجعا  أنباأهم������ا � لّي نوره، و�

�إ¤ �ل�صéن �لغربي لكن������ه ب�رشهما باإمكانية 

�ل�صعود �إليه متى �صاء� �إ¤ �أن يتîل�صا نهائياً 

من �ل�صéن، ثم يق������ول يف �لق�صة: }�علم �أن 

هذ� جبل ط������ور �صيناء، وف������وق هذ� م�صكن 

و�ل������دي، ولنا �أج������د�د �Bخرون حت������ى ينتهي 
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ع¶م �لذي  �لن�صب �لع¶يم �إ¤ هذ� �÷د �لأ

أم، وكلنا عبي������ده وبه ن�صتعني  ل ج������د له ول �

ع¶م و�÷لل  ومن������ه نقتب�ش وله �لبه������اء �لأ

، وهو فوق �لفوق، ون������ور �لنور، وهو  رف������ �لأ

�ملتéلي لكل �صيء بكل �صيء، وكل �صيء هالك 

�إل وجه������هz.. ثم يقول: }جنانا � من قيود 

.zلهيو¤ و�لطبيعة�

ثيل  وم������ن �لو�Vص �أن هذه �لق�صة هي 

نو�ر وت�صع�صعها  فني ق�ص�صي لفل�صفته يف �لأ

وهبوطه������ا و�صعودها، وخلو�������ش �لنف�ش من 

ج�صام. عامل �لغو��ص≤ و�لأ

�صارة �إ¤  ونورد مقطعاً من �لق�صة م �لإ

قو��ش. بع�ش رموRها د�خل �لأ

 (á£HÉ¡dG Iô```aÉ°ùŸG ìhô```dG ) äôaÉ°S É```Ÿ{

 á«aô©ŸG ájô£ØdG Iƒ```≤dG ) º°UÉY »```NCG ™e

 AGQh É```e QÉjO ø```e (∫Ó```°†dG ø```e á```ª°UÉ©dG

 Üô```¨ŸG OÓ```H ¤EG (≈```∏Y C’G ⁄É```©dG ) ô```¡ædG

 (ìhô```dG ⁄É```Y ø```Y Ö```jô¨dG ¤ƒ```«¡dG ⁄É```Y )

 ,á«Fõ÷G Ωƒ∏©dG ) Qƒ«W øe áØFÉW ó«°üæd

 á```é∏dG π```MÉ°S (¢```ùØæ∏d á```æµªŸG ä’É```ªµdG

 π≤©dG ,¢Sƒ°ùëŸG …OÉ```ŸG ⁄É```©dG ) AGö† G

 É¡∏gCG ⁄É¶dG ájô≤dG ‘ áà¨H Éæ©bƒa (OÉØà°ùŸG

 ,»°VQ C’G ⁄É©dG ,É«fódG ) ¿GhÒb áæjóe »æYCG

 á«HGÎdG iƒ≤dG ) É¡eƒb ¢ùMCG Éª∏a (ó°ù÷G

 Éæeób É```æfCG (¿Gó```H C’G ≥```°SGƒZ .á```«fÉª°ù÷G

 Qƒ¡°ûŸG ï```«°ûdG O’hCG ø```ëfh ,ICÉ```éa º```¡«∏Y

 ,∫h C’G ¢†«ØdG ) ÊÉª«dG Ò G øH …OÉ```¡dÉH

 :z¢U{ »ÑædG ∫ƒ≤d ÊÉ```ª«dGh ,∫É©ØdG π≤©dG

 (øª«dG π```Ñb øe ø```ªMôdG ¢```ùØf ó```L C’ ÊEG

 π```°SÓ°ùH ø```jó«≤e É```fhòNCÉa ,É```æH Gƒ```WÉMCG

 .äGƒ```¡°ûdGh õ```FGô¨dG ) ó```jóM ø```e ∫Ó```ZCGh

 ‘  É```fƒ°ùÑMh  (á``` qjOôdG  á```jƒ«fódG  äÉ```Ä«¡dG

 ⁄É©dG ,¿ó```ÑdG ) É¡µª°ùd á```jÉ¡f ’ ô```ÄH ô```©b

 ôÄÑdG ¥ƒ```a ¿Éch (öUÉæ©dG ⁄É```Y ,ÊÉ```ª∏¶dG

 ∫ƒ∏ëH ) É```fQƒ°†ëH äô```ªY »```àdG á```∏£©ŸG

 ¢SƒØædG ) ó```«°ûe ö```üb (ó```°ù÷G ‘ ìhô```dG

 ( Ó```a C’G ) Ió```Y êGô```HCG É```¡«∏Yh (á```«µ∏ØdG

 ¢ü≤dG ”ó©°U ¿EG ºµ«∏Y ìÉæL ’ Éæd π«≤a

 ΩƒædG ‘h ºà  GPEG ) ºà«°ùeCG GPEG ø```jOôéàe

 óæY ÉeCG (ìhô```dG Qô```ëàJh ¢```SGƒ◊G π```£©àJ

 óH Óa (äÉ°Sƒ°ùëŸG öSCG ¤EG IOƒ©dG) ```Ñ°üdG

.(¿óÑdG) Ö÷G áHÉ«Z ‘ …ƒ¡dG øe

»eÉé∏d Éî«dRh ∞°Sƒj á°üb 3

من¶وم������ة يو�صف وRليî������ا لل�صاعر عبد 

�لرحم������ن �÷ام������ي �لنق�صبن������دي عبارة عن 

ملحمة �صعرية فار�صي������ة  مقتب�صة من ق�صة 

 ،Ëن �لكرB�أة �لعزيز يف �لقر يو�صف م �م������ر�

مكتوب������ة باأ�صلوب �أدبي ذي لغة �صعرية رفيعة 
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�مل�صت������وى ودللت وحك������م �صوفي������ة، وع������امل 

�رش�ر  �لت�صو و�لعرف������ان مليء بالرموR و�لأ

و�صبب ذل������ك �أن �ل�صوفيني كانو� يريدون �أن 

تكون �أفكارهم ومعتقد�تهم بعيدة عن تناول 

فهم �لعامة، وعلى �لرغم �أن �لق�صة معروفة 

يف �لقر�Bن �لكرË وعلى �لرغم من �أن جامي 

أي�ص������اً يقط ت�صل�صل �لق�صة كما يفعل فريد  �

�لدي������ن �لعط������ار يف منط≤ �لط������ري، حني ل 

يفت������اأ يعß نف�صه بعد كل مقط وكاأنه يق�ش 

�لق�صة على نف�صه.

تبد�أ �حلكاية حني تر�ءى يو�صف لزليîا 

تم������ ب������ه يف �لو�ق  يف �حلل������م  قب������ل �أن 

فهامت به حباً ور�ì يÎدد عليها طيفه عاماً 

أنه قد �ختل عقلها  ن �أهلها � كام������ًل حتى 

فحب�صوه������ا، وي�صف �÷ام������ي جمال يو�صف 

بدي �ل������ذي خلب ل������ب Rليîا  �مللئك������ي �لأ

فيقول:

  á°Só≤ŸG øcÉe C’G øe ≈JCG …óH C’G ∫Éª÷G ∂dP

 .¢SƒØædG πc ‘h ¥Éa B’G πc ‘ ™°ûj QGöS C’ÉHh 

  óMGh ´É©°T áªK

 ¢VQ C’G ¥ÎNGh ,…óH C’G ∫Éª÷G Gòg øe ≥∏£fG

 ,äGƒª°ùdGh

 âëÑ°UCGh .äÉbƒ∏îŸG IB Gôe ‘ ô¡Xh ∞°ûµJ ºK

  ¿ƒµdG äGQP πc

 »MGƒf øe á«MÉf É¡æe πc ¢ùµ©J ÉjGôe

  .ájóH C’G áª¶©dG

 ,Ö«dóæ©dGh IOQƒdG ≈∏Y É¡≤dCÉJ øe A»°T §≤°S

  A»°T Éª¡HÉ°UCÉa

 Éª¡à°SÉªM äó≤JGh ¢ùFÉÑdG Ö◊G ¿ƒæL øe

  á°TGôa ∞dCG äAÉLh , kGQÉf

 ôªb ≈∏Y âØ°VCG »àdG »gh ,Ö¡∏dG ‘ ∂∏¡àd

   ¬fÉ©Ÿ ¿É©æc

.¿ƒæ÷ÉH áî«dR ÜÉ°UCG …òdG ™WÉ°ùdG

 ث������م �صاهدت Rليîا يو�صف يف منام �Bخر 

أنه عزيز م�رش، فطلبت  ها � îبعد عام وهو ي

من و�لدها �مللك �أن يزوجها به فاأر�صل لعزيز 

م�رش يعرVصها لل������زو�ê عليه فو�ف≤ ورحلت 

أنه  �إ¤ م�رش، وحني عقد �لق������ر�ن �كت�صفت �

نه������ا مل تكن ق������د �صاهدته من  مل يك������ن هو، لأ

هر يو�صف   قبل، و�أح�ص������ت بال�صدمة،  وملا 

أته كعبد يبا كادت تفقد عقلها، و��صÎته  ور�

وطلبت منه �لو�صال فاأبى، فاأ�صابها �لهز�ل، 

ور�حت حتÎق كالفر��صة يف لهيب �حلب.

كانت Rليîا عéل������ة يف �حلب و�لو�صال، 

لك������ن طري������≤ �لع�ص≤ طويل و�ص������اق، قال لها 

يو�صف عب������ارة جميلة ت������دل على ذلك حني 

كانت تقول له هيت لك: ل ت�صتعéلي، فلي�ش 

ن، �إ¤ �أن جنتاR طري≤ �لع�ص≤ 
Bه������و �لوقت �ل
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ي  وياأتي وقت ي�صري �لو�صال مباحا لنا، ��ص

ن�صان عéول! ثم تو�لت  .. لكن خل≤ �لإ فق

يام و�ص������ار يو�صف عزيز م�رش، �أما Rليîا  �لأ

�صت من �لنا�ش بعد موت Rوجها  فكانت قد ي

وفقرها ومرVصه������ا وتوجهت �إ¤ رب �لعباد، 

و��صتéاب � لن������د�ء ع�صقها فاأذن ليو�صف 

بال������زو�ê منها وهكذ� �لتقي������ا �أخري�ً و�صكنت 

روحها، وبعد مدة ت�صام������ت روحها و�صارت 

لهي  تطم ل�صاحب �÷مال �ملطل≤ و�حلب �لإ

كمل، وعا�صت ويو�صف ب�صعادة و�صلì �إ¤  �لأ

حني، و�رشعان ما ينتاب �لهز�ل �لثنني، �إ¤ 

�أن جاءهم������ا �ملوت وبه عادت �لروì �إ¤ عامل 

أتاهما �ليقني. �لكمال و�

عل������ى �لرغم م������ن �أن �لق�صة معروفة �إل 

أنها م�صوغ������ة بلغة �صعري������ة باذخة، مفعمة  �

بالدللت و�لرم������وR �ل�صوفية. �إن حب � 

هو �حلقيقة وهو �حلياة، و�إن جمال يو�صف 

ا كان  أة، و�إ مل يكن جمالً ب�رشياً ي�صتغوي �ملر�

جم������الً معéز�ً ملئكياً م�صتمد�ً من �صاحب 

وقلن حا�صا  ما هذ� ب�رش�ً  �÷مال �ملطل≤ 

3 وكان  �إن ه������ذ� �إل ملك ك������رË –يو�صف 

كلما �صح������ر �لنا�ش بéمال������ه �لدنيوي، قال: 

أنا �إل �صنيع������ة ل�صاحب �÷مال �ملطل≤  م������ا �

كنقط������ة بائ�ص������ة يف بحر ل ح������دود له، فما 

كانو� �إل يوؤمنون برب �لعاملني ويتحولون عنه 

عابدين لذ� �÷ميل.

 ájCG IÉ«◊G §©J ⁄ å«M ,z»FGóÑdG ôØ≤dG{ ‘ 

  ≈∏Y áeÓY

 ¿Éc ,¬°ùØf kGôµæe kÉÄÑà  ¿ƒµdG óbQh ,ÉgOƒLh

  .A»°T áªK

 ,§≤a ¬°ùØæd ¬°ùØf ô¡¶j ≥∏£ŸG ∫Éª÷G ¬fEG 

.√óMh ƒg √QƒæHh

أن������ت ل تدين  ولهذ� �÷م������ال �مللئكي �

ا حتزن من  Rليîا عل������ى هذ� �لع�ص������≤، و�إ

�أجله������ا، وتف������رì بلقائها �أخ������ري�ً Ãع�صوقها، 

ة  R Rليîا يف هي و�÷ام������ي ياأبى �إل �أن ي������

لفا  ت�صار جم������ال يو�صف، م�صتعم������ًل �لأ

�حل�صي������ة يف تكر�ر و�إ�صهاب يتقد�ن حما�صة، 

حت������ى �إ¤ حد و�صف }ح�صن �لعفة و�مللم�ش 

  .zحلر�م فيها�

 áaƒØëŸG É¡aÉaR áaôZ ‘ AÉ°ùædG πªLCG πãe

  kÉ«≤f É¡HƒK ¿Éc ,QGöS C’ÉH

 ,É¡¡Lh IB Gôe ájCG ¢ùµ©J ⁄h ,áÑFÉ°T ájCG ¬Hƒ°ûJ ’

  ôÁ ⁄h

 º«°ùædG ôëj ⁄h ,Égô©°T äÓ°üîH §b §°ûŸG

  Iô©°T §b ô£©dG

 ≈∏Y Ö«dóæY …CG §b hCÉj ⁄h ,É¡æe IóMGh

  ..…OQƒdG ÉgóN áëØ°U
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ه��و اأب��و زيد حنني بن اإ�ضحاق العبادي ولد �ضن��ة مئة واأربع وت�ضعني هجرية يف احلرية ودر���س الطب على يوحّنا بن   -1

�ضتاذ وطرده من جمل�ضه وا�ضّتد هذا  نه اأزع��ج اأ�ضتاذه ب�ضوؤال غ�ضب عليه هذا الأ ما�ضوي��ه يف مدر�ضة جندي�ضابور، ولأ

مر على حنني فقرر اأن يتعلم اللغة اليونانية، وتعلم العربية يف الب�ضرة و�ضكن بغداد. واأ�ضبح طبيباً حاذقاً ومرتجماً  الأ

بارعاً، ترجم يف عهد املاأمون كثرياً من كتب اأبقراط واأفالطون وبطليمو�س وله اآثار يف الطب والفلك والفيزياء وكتاب 

يف ال�ضرف والنحو يف اللغة ال�ضريانية.

ن�ض��ري الدين الطو�ض��ي )1201/597 - 672 /1274( حممد بن حممد بن احل�ضن ولد يف طو�س وتويف يف بغداد،   -2

جمع��ت موؤلفات��ه العديدة معظم اأب��واب املعرفة يف ع�ضره: العل��وم والهند�ضة واجلرب والفل��ك والفل�ضفة والت�ضوف 

خ��الق واملنطق..اإل��خ،  ومنها: البتداء والنته��اء، اإثبات العقل الفع��ال، اختبارات النج��وم، التجريد، حترير  والأ

املج�ضط��ي لبطليمو�س.. كتب ال�ضعر اأي�ضاً، وهو فيل�ضوف ينتم��ي اإىل الفل�ضفة ال�ضينوية )ابن �ضينا( منهجاً وتطبيقاً، 

�ضالمي، وموؤ�ض�س املجمع الفلكي يف مراغة. وبعد �ضقوط قلعة املوت  وهو موؤ�ض�س املنهج الفل�ضفي يف علم الكالم الإ

يف يد هولكو خدم الطو�ضي لدى هذا الدموي ال�ضفاح وزيراً ومنجماً. 

ال�ضاعر عبد الرحمن جامي بن نظام الدين اأحمد ولد عام 817ه�/1414م، وتويف يف هرات عام 898ه�/1492م،   -3

وه��و من اأ�ضل عربي ينتهي ن�ضب��ه اإىل احل�ضن ال�ضيباين الفقيه. كان اجلامي �ضاعراً �ضوفي��اً وفيل�ضوفاً اإ�ضالمياً، غزير 

نت��اج، له حوايل 50 موؤلفاً نرثية و�ضعرية، يف تف�ضري القراآن واحلدي��ث ال�ضريف، والعرو�س واملو�ضيقى، والت�ضوف  الإ

�ضول واملنطق والت�ضوف، ومن كتبه:  والفل�ضف��ة، والتاري��خ. وله اأي�ضاً موؤلفات كثرية يف النحو وال�ضرف والفق��ه والأ

 ô¶fG . k’ƒ¡› ≈≤Ñj ¿CG ≥«£j ’ ∫Éª÷G øµdh

  Ö«dƒàdG IôgR ¤EG

 É¡Yôa ôî°üdG ‘ òØæJ »gh ,πÑ÷G áªb ¥ƒa

™«HôdG äÉª°ùH øe áª°ùH ∫h C’ ¢†¨dG

وكان نهد�ه������ا Ãثابة كرتني من نور بال 

�لنقاوة �أو فقاعتني  

أو  تقف������ز�ن حديثاً م������ن نافورة كاف������ور، �

رمانتني �صغريتني تنمو�ن  

عل������ى غ�صن و�حد، ل ي�صتطي �أي طام 

جريء �أن مي�صهما باإ�صبعه

�÷مال و�حلب و�لروؤيا و�لروؤى، Ãعانيها 

�صلوب �ل�صعري، وروعة  �صمى، وعذوبة �لأ �لأ

 ،Rرش�ر و�لرمو� �لق�ش و�لت�صوير، وعامل من �لأ

عل من هذه �ملن¶ومة  هي �ل�صمات �لت������ي 

�ل�صعرية عمًل خال������د�ً. و�÷امي يف جمي 

من¶وماته �ل�صعري������ة �لق�ص�صية يعيد تقرير 

لهي  �لن¶رية �ل�صوفية: ن¶ري������ة �÷مال �لإ

و�÷مال �لدنيوي.

الهوام�ش:
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امل�صادر:

¥µ

تاري��خ ه��رات، وديوان اجلامي وي�ضم ق�ضائد غنائية يف ثالثة اأجزاء هي: فاحت��ة ال�ضباب ووا�ضطة العقد وخامتة احلياة. 

حرار،  وكتاب��ه »بهار�ضتان« )موطن الربيع(، وله اآثار متميزة نذكر منها: �ضل�ضل��ة الذهب، و�ضالمان واأب�ضال، وحتفة الأ

ب��رار، يو�ضف وزليخا، ليلى واملجن��ون، واحلكمة ال�ضكندرية وهي �ضل�ضلة حم��اورات فل�ضفية �ضعرية بني  و�ضبح��ة الأ

غريق. �ضكندر وعلماء الإ الإ

�ضهاب الدين ال�ضهروردي )احللبي( يحيى بن حب�س ولد عام 549ه�/1155م يف �ضهرورد باإيران وانتهت حياته يف   -4

حل��ب عام 587ه�/1191م ب�ضكل ماأ�ضاوي بعد اأن اأوغر ح�ّضاده �ضدر ال�ضلطان عليه. وهو فيل�ضوف حكيم و�ضاعر 

�ضراق وهياكل النور. وتقوم اأفكاره على فل�ضفة  �ضراقية يف كتبه ومنها: حكمة الإ مت�ضوف، ووا�ضع اأ�ض�س احلكمة الإ

ج�ضام. نوار وت�ضع�ضعها وهبوطها و�ضعودها، وخلو�س النف�س من عامل الغوا�ضق والأ الأ

�ضراقية يف تناولها للحقائق الكربى وتف�ضريها ترتكز على اأمرين: اأوًل الك�ضف وال�ضهود والنطالق من روؤية  والفل�ضفة الإ

�ضول واملبادئ، ويف  كونية قائمة على التفكر واحلد�س العرفاين واملعريف، وثانيا ال�ضتدلل واملنطق العقلي لتقرير الأ

تناول امل�ضائل املعرفية.

- يو�ضف وزليخا: ترجمة عائ�ضة عفة زكريا. دار املنهل. دم�ضق.

- حي بن يقظان: ابن طفيل.

دب الفار�ضي منذ ع�ضر اجلامي وحتى يومنا هذا: د. حممد ر�ضا �ضفيعي كنكي. ترجمة ب�ضام ربابعة. - الأ

- جمموع��ة دوم م�ضنفات �ضي��خ اإ�ضراق �ضهاب الدين يحيى �ضهروردي. ط ته��ران 1952 وي�ضتمل على كتبه: حكمة 

�ضراق، ر�ضالة يف اعتقاد احلكماء، ق�ضة الغربة الغربية. الإ

- مفاتيح الغيب: �ضدر الدين ال�ضريازي. طهران 1984.

دب لرباون. - من ال�ضعدي اإىل اجلامي: ترجمة املجلد الثالث من تاريخ الأ

ع�ضم. من�ضورات عويدات. بريوت 1975. - ن�ضري الدين الطو�ضي: د. عبد الكرمي الأ
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يطة، يعي�ش Vصمن من¶ومة صيطة، يعي�ش Vصمن من¶ومة صيطة، يعي�ش Vصمن من¶ومة  صان �حلياة على وجه �لب�صان �حلياة على وجه �لب� ان �حلياة على وجه �لب�صان �حلياة على وجه �لب�ص صن�صن� إن ع������ر �لإن ع������ر �لإ أ منذ �

تمر�ر صتمر�ر صتمر�ر  ص�ص� لوقات �لغابة تعي�ش وف≤ قو�نني ت�صمن لها �ل م������ن �لقو�نني، حتى 

ش¤ قو�نني، ورئي�ش¤ قو�نني، ورئي�ش �لقبيلة  قو�م �لبد�ئية تî�ص يف حركتها �إ و�لبقاء، حتى �لأ

شفر�دها وف≤ قو�نني، و�لفوVصى و�ل¶لم حتكمه قو�نني فالبع�شفر�دها وف≤ قو�نني، و�لفوVصى و�ل¶لم حتكمه قو�نني فالبع�ش يقول  يحك������م �أ

معنا صمعنا صمعنا  ص �ص � أو قانون �لغاب.. و�أخري�ً إف هذه �لفوVصى �إنها �رشيعة �لغاب � إف هذه �لفوVصى  ف هذه �لفوVصى صف هذه �لفوVصى ص ص ي�ص ي� ني��ني��ني ������ �ح����ح���

ني��ني��ني يثور �أفر�د �ملéتم على ن¶ام ويقوVصوه ويهدموه  ������ لقة، وح��� لقة، وح����بالفوVصى � �بالفوVصى �

.ájQƒس� ádGد©dG µح  eاfرH ÖساحUو »eوحما ÖjOCG

dG©مæØdG :»æØdG πان e£ي عل«.

❁

ò

 .. jöûàdG Iوحد

á````````ëلe á````````يæWو IQس``````رو�

❁
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ي�صفون م������ا يفعلوه  بالث������ورة، وكثري�ً ما كنا 

ن�صم �لبع�������ش يقول هذ� قان������ون د�صتوري 

وهذ� قانون ث������وري، فالثورة �إذ�ً قانون يقوم 

أنقاVش ما �صبقه م������ن قو�نني و�إذ� ما  عل������ى �

ب�ص������ار جند �أن  ��صتمرين������ا يف �لتمع������ن و�لإ

�لل�صو�ش لهم قو�نني يقت�صمون 

ما �رشقوه وف������≤ �أن¶مة بينهم، فل �صيء 

فل  يف ه������ذ� �لك������ون �إّل وله قان������ون، فالأ

ت������دور  و�ل�صمو�������ش  و�لكو�ك������ب  و�ملé������ر�ت 

ات �لذرة  وت�صب وف≤ قو�ن������ني حتى �إن جزي

لكÎونات تدور  وتونات و�لنÎونات و�لإ �ل

يف ه������ذ� �÷زيء وف≤ قو�ن������ني � �صبحانه 

وتعا¤.

أ�صتفي�������ش يف �������رشì فل�صفة  أري������د �أن � ل �

Bة ح�صارة �ل�صعوب  �لقانون فالقو�نني هي مر�

أردنا �أن نع������ر ما و�صلت �إليه �أمة ما  فاإذ� �

يف �لرق������ي و�حل�ص������ارة ن¶رن������ا �إ¤ قانونها 

و�إ¤ طريقة  تطبيقه، �لبع�ش من �لد�ر�صني 

يقول: 

اً  ل������ول �للو�ئ �لثني ع�رش ملا عرفنا �صي

عن ح�صارة روما.

اً عن  ولول �رشيعة حمور�بي ملا عرفنا �صي

ح�صارة بلد ما ب������ني �لنهرين، ولول �رشيعة 

اً عن �لعروبة و�لعرب،  �صلم ملا عرفنا �صي �لإ

R �أهمية �حلديث  ومن خلل هذ� �ملن¶ار ت

Bة �صادقة ملا  عن �لقانون وتط������وره لياأتي مر�

. عليه �ملéتم

فلو مل تكن �أهر�م������ات م�رش �لتي حتكي 

تاريخ �لفر�عنة من خلل �لقو�نني �ملنقو�صة 

اً عن  هر�مات ملا عرفنا �صي على ج������در�ن �لأ

تاريخ �لفر�عنة.  

ن ن�صاب������≤ �لزمن لتطوير بلدنا  Bنحن �ل

يف كل مر�فقه������ا ومناحيها ول بّد �أن نعطي 

�لقو�نني �أهميتها �لت������ي ت�صتحقها ول �صيما 

�لت������ي تتعل≤ بحياة �ملو�طن و�أ�رشته وعلقاته 

أو  �لجتماعي������ة بع������د �أن �أ�صب������ تعديله������ا �

�إلغائها �أك من V������رشورة ملحة و�لتي يعاين 

أبناء �لطو�ئف  منه������ا �لكثري من �لنا�ش م������ن �

يف معرف������ة �صوؤون علقاتهم �لزوجية خا�صة 

�صا�صية وتفرعاتها،  �لن�صو�ش �لت�رشيعي������ة �لأ

ول �صيما �إذ� �أخذنا بعني �لعتبار �أن قو�نني 

 êصية بطبيعتها �صعبية يحتا�îح������و�ل �ل�ص �لأ

�إليها �ملو�طن ليعر ماله وما عليه. 

ه������ل يكون �لتعدي������ل و�لتط������ور �أن تكون 

أم �أن تكون  قو�نيننا م�صت������وردة هéين������ة..؟ �

نابعة م������ن حاجاتنا..؟ وفق������اً للقاعدة �لتي 

تقول: 

 .zمانR حكام بتغري �لأ }ل ينكر تغري �لأ

نافلة �لق������ول �إن �أي �إ�ص������لì �جتماعي 

أ  أو �إد�ري لبّد له من �أن يبد� أو �قت�ص������ادي � �

باإ�صلì ت�رشيعي ي�صل �لقو�نني �لقت�صادية 

د�رية. و�لجتماعية و�لإ

كل يق على عاتق������ه و�جب وطني معني 
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أد�ء ه������ذه �ملهمات حتى يكاد �أن  وfiدد يف �

يكون حتديث �لقانون مهم������ة يومية لرجال 

�لت�رشي������ بع������د �أن �أ�صب من غ������ري �ملقبول 

تطبي≤ قو�نني عفا عنها �لزمن ومل تعد تلبي 

حاجات �ملو�طن، بل على �لنقي�ش �أ�صبحت 

هم  ������اً ثقيًل على كاهل������ه.. ثم �لأ ت�صكل عب

�أ�صب �لكثري منها هéيناً بعيد�ً عن تر�ثنا.. 

وعن ثقافتنا.  

أبرR هذه �ملهمات وحدة �أجهزة  وقد تكون �

�لق�ص������اء، و�إّل ماذ� تعن������ي fiاكم �÷نايات 

أم������ن �لدول������ة و�ملحاك������م �مليد�نية  وfiاك������م �

و�ملحاكم  �لع�صكرية حتى بات رجل �لقانون 

نف�صه ل يعر �لف������رق بني هذه وتلك وكلها 

تن¶ر يف دعاوى ذ�ت طبيعة و�حدة وو�صف 

قانوين و�حد. 

 ºcÉëŸGh á«YöûdG ºcÉëŸG »æ©J GPÉe

 ?..á«MhôdG ºcÉëŸGh á«ÑgòŸG

 É¡H AÉL ÚfGƒb ≥«Ñ£J »```æ©j GPÉe

 ?..»°ùfôØdG ÜGóàf’G

رحل �لنتد�ب وبقيت �لقو�نني..!! رحل 

�ل�صتعمار منذ �صبع������ني عاماً، وبقيت بع�ش 

قو�نينه �إ¤ �ليوم..!! 

ماذ� يعني تطبي≤ قانون �أ�صول �ملحاكمات 

�ل������ذي يéعل من تبلي������ �ملîاطب يف مدينة 

حلب مث������ًل ي�صتغ������رق �صه������ر�ً؟ و�إذ� كان يف 

أ�صهر..؟  �لقام�صلي ثلثة �

ماذ� يعن������ي �أن يكون متو�ص Rمن ح�صم 

�لدعوى من خم�ش �إ¤ ع�رش �صنو�ت..؟ 

ماذ� يعني �أن يح�ص������م �لقاVصي يف �لعام 

ات من �لدعاوى ويÎ�كم يف fiكمته  ب�صعة م

..؟  ثلثة �Bل

هنا قاع������دة تقول: }ع������دل بطيء هو 

 .zلم جائر

وغني ع������ن �لبيان �أن �رشعة �لو�صول �إ¤ 

�حل≤ هو جزء من �أ�ص������ل �حل≤، �إذ من غري 

�ملعق������ول �أن يبقى �صاح������ب �حل≤ �صنو�ت يف 

رده������ات �ملحاكم وقد مي������وت ول ي�صل �إ¤ 

حقه. 

�لبع�ش ق������ال معلقاً و�صاخ������ر�ً: �إن عمر 

أنا  ن�صان مل يعد يكفيه �إّل لدعوى و�حدة، و� �لإ

�أقول جاد�ً ق������د ل يكفيه، و�لكثري من �لنا�ش 

ا من �أجل  تقي������م �لدعاوى لي�ش من �أجلها �إ

�لورثة. 

حتديث �لقو�نني يعني �إعادة ثقة �ملو�طن 

بالقان������ون وبالت������ا تع������ود ثقت������ه بالق�صاء، 

وعندما ي�صك �ملو�طن بق�صائه �لوطني ي�صك 

بقو�ن������ني بلده �لتي هي ج������زء ل يتéز�أ من 

ثقته بالوطن. 

حتدي������ث �لقو�نني يعن������ي �أي�صاً حتديث 

و�صائل �لق�صاء وحتديث �أجهزته، �إذ من غري 

�ملعقول �أن تعمل fiاكمنا على  ما كانت 
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أيام Rم������ان ويف Rمان دخل  عليه �

�حلا�ص������وب }�لكمبيوترz حياة كل 

�لنا�ش. 

 بتقدي������ري �إن يف طليعة من 

تق عل������ى عاتقه ه������ذه �ملهمات 

باعتبارهم  أنف�صه������م  � �ملحام������ون 

ك تعامًل م ن�صو�ش �لقانون  �لأ

وتطبيقاته، فه������م �لذين يعرفون 

متاعبه وثغر�ت������ه وتتو�فر لديهم 

ك������ �صمولية، وبالتا  �لن¶رة �لأ

ق������در عل������ى �إدر� مدى  ه������م �لأ

قانون،  �أي  و�صلم������ة  �صلحي������ة 

�إ¤ جانبه������م رجال �لفقه  وياأتي 

و�مل�صتغلون به. 

لقد كتب �لكثري من �ملحامني 

مقالت مطولة عن م�صاو بع�ش 

�لقو�نني وع������ن عيوب �لق�ص������اء �ل�صتثنائي 

وعن �Rدو�جية �أجهزة �لق�صاء..�إلخ.

ولكن ما من �أح������د وVص م�رشو قو�نني 

بديلة..ملاذ�..؟! 

حو�ل  أذك������ر على �صبيل �ملث������ال قانون �لأ �

أك �لقو�نني �لت�صاقاً  �ل�صî�صي������ة �لذي هو �

بحياة �لف������رد، �إذ �إنه ين¶������م �صوؤونه منذ �أن 

رث ذكر�ً  �أحكام �لإ يكون جنيناً يف بطن �أمه 

أم �نث������ى ويعني حقوقه م������ �صائر �أطر�  �

�أ�رشته وين¶م �أموره ما د�مت �حلياة قائمة. 

ل ب������ل ميتد يف �أحكامه �إ¤ ما بعد �ملوت 

�لو�صي������ة وهي ت�������رش يف �لÎكة  أي�ص������اً  �

م�صافاً �إ¤ ما بعد �ملوت. 

حو�ل �ل�صî�صية على  فاإذ� كان قانون �لأ

همي������ة يحكم حياة �لفرد  ه������ذ� �لنحو من �لأ

منذ �أن يكون جنين������اً فمولود�ً ويعني حقوقه 

طفًل وفت������ى يافعاً حتى يت������زوê وينéب ثم 

يتوف������ى وت������وR تركته من بع������ده ويتو¤ �أمر 

و�صياء،  ولياء و�لأ �أولده من يتولهم م������ن �لأ



hحدI الV ..™jöûàس``رWh IQhني````ة ë∏e```ة

ول  3042010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

جدي������ر �أن نوليه ما ي�صتحق������ه من �لهتمام، 

مة ل�صوؤون  و�أعني بكلمي كل �لقو�نني �لنا

ها: حو�ل �ل�صî�صية وما �أك �لأ

 قانون �حل≤ �لعائل������ي بطائفة �لروم 

رثوذوك�ش.  �لأ

ح������و�ل �ل�صî�صية للطائفة   قانون �لأ

رثوذك�صية.  رمنية �لأ �لأ

ح������و�ل �ل�صî�صية لطائفة  3 قانون �لأ

رثوذك�ش.  �ل�رشيان �لأ

حو�ل �ل�صî�صية للطو�ئف   قانون �لأ

�لكلد�ن  �ملو�رنة–  �ل�رشي������ان–  �لكاثوليكية– 

– �للتني. 
حو�ل �ل�صî�صية للمحاكم  5 قان������ون �لأ

جنيلية.  �ملذهبية �لإ

�ل�صî�صي������ة  ح������و�ل  �لأ قان������ون   6

للمو�صويني. 

7 �ملحكمة �ملذهبية �لدرRية. 

حو�ل �ل�صî�صية  وتبعاً لتع������دد قو�نني �لأ

تتع������دد �ملحاكم وكل fiكم������ة تطب≤ �لقانون 

ا�������ش بطائفته������ا وكاأن �ملو�طن يعي�ش يف  �

أبناء  جمتم غري �ل������ذي يعي�ش فيه �صو�ه من �

أو �أن �لنتم������اء �لطائفي �أولً، ثم  �لطو�ئ������ف �

�لنتماء �إ¤ �لوطن. 

يف �عتق������ادي �إن كل ه������ذ� �لوVص له ما 

ره يف �ملاVصي لكنه من غري �÷ائز �أن  قد ي

ي�صتمر يف �لع�رش �حلاVرش، وقد دخلنا عتبة 

�لقرن �حلادي و�لع�رشين. 

 وم������ن خ������لل ن¶رة �رشيعة عل������ى تاريخ 

ح������و�ل �ل�صî�صية يف قطرنا جند  قو�نني �لأ

أنها مرت يف ثلث حقبات تاريîية و��صعة.   �

�لتعام������ل  ج������رى   :ÊÉ```ªã©dG  ó```¡©dG  ‘

أي������ام �لدولة �لعثمانية �أن يكون  حتى �أو�خر �

للطو�ئ������ف غ������ري �مل�صلمة ح������≤ �لحتكام �إ¤ 

fiاكمه������ا �لدينية يف كل ما يتعل≤ يف دعاوى 

طب������ة و�لنفق������ة، وكان للدولة  �ل������زو�ê و�

نها كانت �لرجل  �لعثمانية عذرها يف ذلك، لأ

�ملري�ش. 

ب������لد  �ن�صلî������ت   :»```°ùfôØdG ó```¡©dG ‘

�ل�صام عن �لدول������ة �لعثمانية وجاء �مل�صتعمر 

�لفرن�ص������ي يحكم �صورية ولبن������ان منتدباً من 

 . ع�صبة �لأ

و�أول م������ا فعلت������ه فرن�صا �أن ÷������اأت �إ¤ 

تق�صي������م �لبلد، حتى �إنها مل تتور عن �إقامة 

خم�ش دوي������لت يف كل من دم�ص≤ و�للذقية 

 ، وجب������ل �لعرب..�إل������خ.. كم������ا ه������و معرو

fiاولة منه������ا للتق�صيم �لطائف������ي �لذي هو 

مة من  أبل������ �أذى يف ج�صم �لأ أ�صد خطورة و� �

�لتق�صيم �÷غر�يف. 

و�صدرت عن �ملندوب �ل�صامي �لفرن�صي 

�صو�ش كان �أهمها  عدة قر�ر�ت يف هذ� �

 936 3 6 ل. ر تاري������خ 3  �لق������ر�ر 

�لذي ق�صم �ملو�طن������ني �ل�صوريني و�للبنانيني 

، وعلوي، ودرRي، و�صيعي، 
ّ
�إ¤ طو�ئف: �صني
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وبروت�صتان������ت،  وكاثولي������ك،  و�إ�صماعيل������ي، 

أن�صاأ ت�صل�صًل هرمياً يف  أرثوذك�ش.. �إل������خ، و� و�

درجات �لروؤ�صاء �لروحيني وطريقة تعيينهم.. 

�إ¤ �Bخره. 

فرق  وغني عن �ل�رشì �أن �صيا�صة فرن�صا 

�صا�صي لهذ�  ت�ص������د هي �لهد و�لد�ف������ �لأ

�لقانون فقام������ت �لحتéاجات و�لت¶اهر�ت 

يف �لبلد بد�ف �حل�ش �لوطني �لعمي≤ وحتت 

ذ.  تاأثري �لنهوVش �لوطني �لن�صبي وقت

فاVصطرت �ل�صلط������ات �لفرن�صية �ملنتدبة 

3 ل. ر  �أن تÎ�ج������ قليًل فاأ�صدرت �لقر�ر 

939 �ألغت Ãوجبه تطبي≤   3  3 تاري������خ 

أبقته  قانون �لطو�ئف على �مل�صلمني، ولكنها �

معمولً به على غري �مل�صلمني لغايات مل تîف 

على �أحد. 

 953  9 ‘ Ó≤à°S’G ó¡Y∫: بتاريخ 7 

59 معلناً  �ص������در �ملر�صوم �لت�رشيعي رق������م 

ح������و�ل �ل�صî�صي������ة fiل جمموعة  قانون �لأ

حو�ل �ل�صî�صية �ملتناثرة.  قو�نني �لأ

وكان �أول قان������ون يتمت������ ب�صفة مدنية، 

ربعة Ãا يتف≤  ��صتمد �أحكامه من �ملذ�هب �لأ

وحاجات �لنا�ش، مما �أغنى رجل �لقانون عن 

�لرجو �إ¤ �مل�صادر �لتاريîية �ملتعددة ولكنه 

مل يتن������اول �صوؤون �ملو�طنني كافة �إذ بقيت �إ¤ 

جانبه جمموعة �لقو�نني �ل�صادرة بالقر�ر�ت 

�لتي �صب≤ و�أعلنته������ا �صلطات �لنتد�ب منها 

6 ل. ر  6 ل. ر �ملعدل بالقر�ر  �لقر�ر 

 . �ل�صادر بتاريخ 8  938

ة يف  وبق������ي هذ� �لRدو�ê ب������ل هذه �لك

ح������و�ل �ل�صî�صية و�لتي بلغت ما  قو�نني �لأ

يزي������د عن �أحد ع�رش قانون������اً ويف بلد و�حد 

ر  وحت������ى يومنا �حلاVرش، فهل هن������ا ثمة م

لهذ� �لتعدد..؟ 

حو�ل �ل�صî�صية..  �إذ� عرفنا �أن قانون �لأ

 ê�وR رشة من� ������ا يتناول �أحكام �ص������وؤون �لأ �إ

أنه �لقانون  وطلق ونفق������ة ومهر..�إلخ، جند �

ك �أهمية.  �لأ

 ê�وم������ن �لرجو �إ¤ تعاري������ف عقد �لزو

أو �أرمن  أرثوذك�ش � لدى كل �لطو�ئ������ف.. روم �

أنه  أرثوذك�ش.. كاثوليك.. بروت�صتانت، جند � �

طلق من حيث �مل�صمون  ل خل عل������ى �لإ

لفا و�صياغة �لتعابري  ������ل يف �لأ ا � �إ

ويرج ذلك �إ¤ �صوء �لÎجمة عن �لفرن�صية، 

ير  ورÃ������ا كان �صوء �لÎجمة ع������ن ق�صد لت

ي������ر �لتفرق  ة و�لتع������دد، وبالتا لت �لك������

و�لتق�صيم و�لتفتيت. 

ر�ت ��صتمر�ر  ن ما هي م������ Bل�ص������وؤ�ل �ل�

وجود هذه �لقو�نني..؟! 

م������ر مقب������ولً يف عهد �لدولة  �إذ� كان �لأ

ن �لدولة وقت������ذ� كان لها  �لعثماني������ة ف������لأ

مر �لت�صام  م�صحة دينية �إ�صلمية ��صتلزم �لأ

م بقي������ة �ملو�طن������ني غري �مل�صلم������ني يف �أن 
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ية �لكرمية  Bيعي�صو� وف≤ تقاليدهم تطبيقاً لل

 . ل �إكر�ه يف �لدين

مر مقبولً يف عهد �لنتد�ب  و�إن كان �لأ

ن �مل�صتعمر طب≤ بني �ملو�طنني  �لفرن�صي فلأ

�صيا�صة فرق ت�ص������د و�أج �لنا�ش عليها وكان 

من �ملفVÎش �أن ت������زول هذه �ل�صيا�صة بزو�ل 

 . �مل�صتعمر �لفرن�صي �صاحبها 

ر بقاء قو�نني مل ت�صدر عن  �إذ�ً، ما هو م

ا  �لدولة �لوطنية ول عن جهاتها �لت�رشيعية �إ

. لك ح≤ �إ�صد�ر �لت�رشي عن مر�ج ل 

لقد ��صتلزم وجود ه������ذه �لقو�نني وجود 

fiاك������م تبعاً لها، ير�أ�ش كل و�حدة منها رجل 

دين، و�مللفت للن¶ر هنا �أن رجل �لدين �لذي 

أ�������ش �ملحكمة، ويطب≤ قانوناً مل ي�صدر عن  ير�

�ل�صلطات �لوطنية ذ�ت �ل�صيادة ينط≤ �أحكامه 

با�ص������م �ل�صعب �لعرب������ي يف �صورية، و�ل�صعب 

�لعربي يف �صورية ل علم له بذلك..!! 

أنه������ا ل تî�ص  وجن������د ه������ذه �ملحاك������م �

ل�صلطة تن¶يمية ول تفتي�صية، و�لق�صاة فيها 

ل يعينون من قبل �لدول������ة ول رقابة لوR�رة 

أية جهة حكومية ح≤  لك � �لعدل عليهم ول 

مد�عاتها. 

غرب من كل ذلك �أن ق�صاة هذه  ثم �إن �لأ

فيها ل يتقاVص������ون �أي ر�تب  �ملحاك������م ومو

ع������ن عملهم، لذلك نر�ه������م ي�صتوفون �أمو�لً 

م������ن �ملتقاVصني حتت عنو�ن ر�ص������وم.. غالباً 

ما يكون مبالغاً فيه������ا ومرهقة للمتقاVصني، 

خرى  Bتلف م������ن دعوى لîنه������ا مز�جية وت لأ

تبعاً لختل وملءة �ملتقاVصني و�إمكاناتهم 

، وك������م وجدنا نحن �ملحامني من  على �لدف

خلل �لدعاوى �لتي ر�فعنا بها �أمام �ملحاكم 

مرين ومل يك������ن �أمامهم  مو�طن������ني عان������و� �لأ

، �أو  ي������ار للîروê من �أRمته������م �إّل بالدف �

أو �لديني. تغيري �نتمائهم �ملذهبي �

ب������كل ما يحتمل هذ� �لتغي������ري من ماB�صي 

مر  �جتماعي������ة مفéعة ث������م �إن �لغريب يف �لأ

حق������اً �أن قر�ر�ت بع�ش هذه �ملحاكم ل تقبل 

أم������ام fiاكم كانت تق  نافاً �إل � �لطع������ن ��صت

نا  كان������ت fiكم������ة �ل�صت خ������ارê �لقطر 

ح������كام تî�ص  يف Rحل������ة لبنان ومع¶م �لأ

، وهذ� ما ل  لت�صدي������≤ �لفاتيكان يف روم������ا

جند له مثيًل يف �أي ت�رشي يف �لعامل؟ 

فمن ميلك حرية �إبر�م �لعقد ميلك ح≤ 

ف�صخ �لعقد وجمي هذه �لقو�نني توؤكد على 

حرية عقد �لزو�ê ولزوم �رش• �لرVصا فيه. 

يقوم �ل������زو�ê بالرVصا �ل������ذي يبديه كل 

، فريقان قابلن لعقده  عل������ى مقت�صى �ل�رش

�رشع������اً ولي�������ش يف �إمكان �صلط������ان ب�رشي �أن 

. يعوVش عنه �إذ� نق�ش

يلحß هنا �لتاأك������د على حرية �لتعاقد 

ووجوب �لرVصا �لذي ل ميكن �لتعوي�ش عنه 

يف حال نق�صان������ه وبالتا ف������اإن �لقول باأن 
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عقد �لزو�ê هو �������رش مقد�ش يعطيه �لكاهن 

أك �لن�صو�ش  للزوجني مل يعد ياأتلف حتى م �

ت�صدد�ً وهذ� ما �أخذت به جمي �لت�رشيعات 

�أوروبة و�أمريكة و�أطلقو�  يف �لع������امل �لغربي 

 . قانون �لزو�ê �ملدين عليه ��صم 

ف������اإن حتني������ �لقو�نني و�إVصف������اء �صفة 

أم������ر مدبر يف  �لقد�صي������ة عليها م������ا هو �إّل �

بقاء �لق������دË على قدمه Ãا يوفر  fiاولة لإ

�صحابه من مز�يا وعط������اء�ت، و�لتحني  لأ

يîالف �لعقيدة. 

�لذي يعنينا من هذ� �لكلم �أن ل قانون 

يحن������ ول قان������ون يبق������ى على حال������ه و�أن 

أك �لقو�نني تطرفاً  �لتعدي������ل و�رد حتى يف �

وتزمتاً، و�إذ� ��صتوعبنا هذه �حلقيقة، وجدنا 

�أن مهم������ة �صن وحدة �لت�رشي������ �صهلة، ويف 

متناول �ليد. 

أ يتحدث عن  �لكثري من رجال �لقانون بد�

حو�ل �ل�صî�صية،  Vرشورة توحيد قو�ن������ني �لأ

�إن �لزمن �لذي كان يîا منه رجل �لقانون 

م������ن �إبد�ء وجهة ن¶������ره يف كل ت�رشي مل يعد 

أتل������ف ونه�ص������ة �لبلد وق������د وّ¤ و�إ¤ غري  يا

رجعة وها ه������ي جملة �ملعرف������ة �لغر�ء تفت 

ر�ء. Bصدرها لكل �ل�

و�إن كان ل بّد م������ن �إعمال قانون خا�ش 

ح������و�ل �ل�صî�صي������ة فليكن و�ح������د�ً لكل  للأ

�ملو�طن������ني و�ص������ادر�ً عن �ل�صلط������ة �لوطنية 

ذ�ت �ل�صي������ادة، ويطبقه ق�صاة تعينهم �لدولة 

ويتقاVصون رو�تبهم منها ويî�صعون لقو�نينها 

م������ن حي������ث �لرقاب������ة و�لتفتي�������ش و�مل�صاءلة 

خرى. �مل�صلكية مثل كل ق�صاة �ملحاكم �لأ

كلمة �أخرية �أقولها.. وحدة �ل�صيادة تفرVش 

وح������دة �لت�رشي فالنتم������اء �أولً و�أخر�ً لهذ� 

مة من  �لوط������ن، و�إ¤ تاريîه و�إ¤ موروث �لأ

تر�ثها �لفقهي �لعتيد.

ع�صاي �أكون بهذ� �ل������كلم �أVصاأت �صمعة 

متو�Vصعة لها ب�صي�ش Vصوء خافت يف م�صرية 

�ل�صح������وة و�لت�صحي م������ن عتمة �ل¶لم يف 

ل م�صرية �لتطوير و�لتحديث.

¥µ
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اً وبذلك حرم من �لتمت  وبذلك حرم من �لتمت  وبذلك حرم من �لتمت  ارجي �صي ول������د ب�صار �أعمى فلم يرعمى فلم يرعمى فلم ير من �لعامل �

أ�صباحاً � إم د�م�ش ل يلم خلله �إّل إم د�م�ش ل يلم خلله  ل��ل��ل ������ ��� ���� يف  � يف  شÃباه������ �حلياة �لب�رشية، وعا�شÃباه������ �حلياة �لب�رشية، وعا�ش

يلته ثم تعود فتتل�صى.. تتد�خل يف 

تطلعانه صتطلعانه صتطلعانه  صنهما �لوحيدتان �للتان كانتا �صنهما �لوحيدتان �للتان كانتا � أ ة صة صة � صهمية عينيه خا�صهمية عينيه خا� ا هو، با هو، باأ و�أح�ّش

ارة �÷ديدة، صارة �÷ديدة، صارة �÷ديدة،  صي������ات �حل�صي������ات �حل� Bلية لية ل ية وية وؤ ر فاتنة ور ارجية م������ن منا ر فاتنة وروعل������ى �حلياة � ارجية م������ن منا وعل������ى �حلياة �

ول صول صول �إ¤  صيمنعه من �لو�صيمنعه من �لو� يمنعه من �لو�صيمنعه من �لو�ص صري عامل �ل¶لمات و�صري عامل �ل¶لمات و� ري عامل �ل¶لمات و�صري عامل �ل¶لمات و�ص ص�ص� أ يبقيه صيبقيه صيبقيه � صن عماه �صن عماه � ا با باأ اصاصاً صي�صي� أ و�صع������ر �

ى هو Ãا  كتب له دهره �لذي حرمه من �لتطل صى هو Ãا  كتب له دهره �لذي حرمه من �لتطل صى هو Ãا  كتب له دهره �لذي حرمه من �لتطل  Vصع������امل �لنور.. ولكن ه������ل يرVصع������امل �لنور.. ولكن ه������ل ير

.…Qƒس� åاحH

dG©مæØdG :»æØdG πان عل« ØµdGر….

❁

ò

Ñ©dGقرáj وdG©م≈

OرH نH QساûH ساعرûdG iدd

❁
عÑد µdGرمي عÑد µdGرمي HEGGرgGي bمHرgGي bم
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�إ¤ وج������وه ح�ص������انm وثغور تطف������ بالرVصاب 

�حل�ص������ب ومنعه من روؤي������ة �لنور يف عامل 

�لنور؟

لقد �صعر ب�صار باأنه منكوب يف دنياه من 

عامله ومعا�رشيه، لكن هل يتîاذل �أمام عماه 

وي�صتكني باأمل وح�رشة كما يفعل بع�ش �لنا�ش، 

قد�ر م¶هر�ً  أنه يقف ب�صمود فيتحدى �لأ أم � �

أنه ل ياأبه لفقد ب�رشه..! �

Bثاره �ل�صعرية مزدحمة باأمثال عديدة  �إن �

 ìصوVأنه جابه �لقدر وبنّي للنا�ش بو تبنّي كيف �

�أن فق������د�ن عينيه ل يوقفه كلياً �أمام �أحد�ث 

�حلي������اة بل يزيده قوة وباأ�ص������اً وتفوقاً، وعز� 

ثقافت������ه �ملفرطة وذكاءه �لعéي������ب �إ¤ عماه 

فيقول:

≈ª©dG øe AÉcòdGh kÉæ«æL â«ªY

..ÓFƒe º∏©∏d ø¶dG Ö«éY âÄéa

 êولغر�ب������ة �أن يدع������ي باأن �ل������ذكاء نتا

أنه رغم  للعمى، فهو يري������د �أن ي¶هر للنا�ش �

عماه ي�صتطي �أن يل������م باحلو�دث وب¶و�هر 

�حلي������اة كاملب�رشين، وقد در�������ش علم �لنف�ش 

�حلدي������ث هذه �ل¶اه������رة و�أرجعه������ا �إ¤ �أن 

أنها ل تعي≤  �مل�صاب بعاهة يت¶اه������ر للنا�ش �

ن�صاطه.. وقد �أتى ب�صار Ãو�صوفات متعددة 

تلفة من �حلياة و�أح�صن و�صفها..  مل¶اهر 

فما هي �لطرق �لتي كان يتبعها للو�صول �إ¤ 

ذلك؟

لقد �تب������ ب�صار طرقاً عدي������دة م�صتعيناً 

بثقافت������ه �لو��صعة �لت������ي �كت�صبها من ع�رشه 

وم������ن جمتمع������ه �لعبا�صي �ل������ذي كان ملتقى 

�لثقافات و�حل�ص������ار�ت �ملتعددة من يونانية 

وهندية وفار�صية.. ث������م �إن عماه كان يدفعه 

�إ¤ �ل�صتز�دة من ثقافة �لع�رش �÷ديد، و�إ¤ 

دبية و�مل�صاهمة فيها يف  ح�صور �ملناق�صات �لأ

حيان.. هذه �لعو�مل �صاعدت ب�صار  �أغلب �لأ

�صياء �لتي مل يرها، و�إVصافة �إ¤  على و�صف �لأ

هذه �لعو�مل ثمة عامل �Bخر على جانب كبري 

�صب �لذي كان  يال � همية، وهو � من �لأ

عمى ل ي�صتطي  يتمت������ به.. فهو �أعمى، و�لأ

�أن ين�������رش �إ¤ م�صاغل �حلياة �ليومية، بل 

اً، ول جمال  �إنه ينزوي يف جمل�صه ل يرى �صي

ل������ه �إّل �أن ي�رشì بتفك������ريه، يت�صاءل عن �صكل 

�صياء، يت�صاءل عن  رVش وما عليه������ا من �لأ �لأ

�ص������كل �لوجوه �حل�صان، وع������ن كيفية �إ�رش�ق 

�ل�صم�ش.. وهذ� ما يزيد يف مرونة خياله، ويف 

رها �مل�صتدق  لقة و�لإ �إعطائه �لقدرة �

�صي������اء �ملادية و�ملعنوية، ثم �إن  على ت�صّور �لأ

فقد�ن ب�������رشه R�د يف قوة �أع�ص������اء حو��صه 

أك�صبه قدرة خا�ص������ة على �إدر�  �لباقي������ة، و�

�صي������اء بو�صاطة هذه �حلو��ش.. لذلك نر�ه  �لأ

ا  أن������ه ع�ص≤ فتاة مل يرها، و�إ يبنّي لنا كيف �

أنه������ا جميلة فوقع������ت يف نف�صه موقعاً  �صم �

ح�صناً، فيقول:
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»`̀æ`̀Ñ`̀é`̀YCÉ`̀a kÓ`̀µ`̀°`̀T É`̀¡`̀æ`̀Y â`̀¨`̀ q∏`̀H

..öüÑdG  áÑ«Z  ∂«Øµj  ™ª°ùdGh

ويقول يف موVصو �Bخر:

á≤°TÉY »◊G ¢†©Ñd ÊPCG Ωƒb Éj

ÉfÉ«MCG  Ú©dG  πÑb  ≥°û©J  ¿P C’Gh

º¡d â∏≤a …ò¡J iôJ ’ øÃ GƒdÉb

ÉfÉc Ée Ö∏≤dG ‘ƒJ Ú©dÉc ¿P C’G

�إن ب�ص������ار، ل �ص������ك يبال������ يف قول������ه، �إذ 

ليقوم مق������ام �لعني �أي ع�ص������و، فهي �ملنفذ 

ارجي، ولكن ما حيلته وهو  �لوحيد للعامل �

�ل�رشي������ر، ونحن نلحß كي������ف ي¶هر عدم 

أذنيه توفيان  �هتمامه بعيني������ه، بقوله ب������اأن �

.. ولكنه  مكان �لعني، وهذ� قول غري �صحي

أنه قادر على حت�ّص�ش  يريد �أن يفه������م �لنا�ش �

�صي������اء ومعرفته������ا رغم عم������اه، ولكننا ل  �لأ

ن  ن�صتطي �إّل �أن نوؤيده بع�ش �ل�صيء، ذلك لأ

�صياء،  �ل�صم ي�صاعد عل������ى �إدر� حقائ≤ �لأ

�إذ� كان �صاحب������ه يتمت بتل������ك �لفطنة �لتي 

كان يتمت������ بها �صاحبنا ب�ص������ار.. ونذكر هنا 

حد �أ�صدقائه باأن  حادثة جرت معه.. قال لأ

تل������ك �لفتاة �لتي ت�صحك جميلة جد�ً، فقال 

له �صديق������ة، وكيف عرفت؟ فقال: �إنها تك 

أ�صنانها،..  م������ن �ل�صحك لكي ت¶هر جم������ال �

�إن هذه �حلادث������ة تبنّي لنا بوVصوì كيف كان 

�صمعه �لدقي������≤ وذكاوؤه �لعéي������ب ي�صاعد�ن 

على ��صتنتاê �حلقائ≤.. وكان �إذ� �صم �صوتاً 

جميًل و�صفه م�صّبهاً �إياه Ãو�صوفات مادية 

بحتة فيقول:

hô````̀ dG ™```̀£```̀b ¬````̀ fCÉ````̀ c å````̀ jó````̀Mh

AGô`̀ª`̀◊Gh AGô`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ¬`̀«`̀ah ¢`̀V

ويقول يف موVص �Bخر:

É```̀¡```̀ã```̀jó```̀M ™``````̀Lô``````̀H ¿CÉ```````````````̀ch

Gô```̀gR Ú``°``ù``c ¢```̀VÉ```̀jô```̀dG ™``̀£``̀b

É```̀¡```̀ fÉ```̀ °```̀ ù```̀ d â`````````̀– ¿CÉ``````````````````̀ ch

..Gô```̀ë```̀°```̀S å``̀Ø``̀æ``̀j
 (2)

ähQÉ``````````````̀g

اً ي�صمعه  �إن �ل�صاعر �ل�رشير ي�صب������ه �صي

، لكن������ه كان يعر �أن  باأ�صي������اء مل يرها ق������

�حلد�ئ≤ تكت�صي باأبه������ى �حللل من �أع�صاب 

ة، ولكن هل  ل أRه������ار متفتحة متلأ خ�رش�ء و�

كان يع������ر لونها؟! �إن هذ� �ل�صوت �÷ميل 

�أعéب������ه، فلم يé������د له �صبيه������اً �إّل �حلد�ئ≤ 

�لغّناء، كما �إنه يرى باأن حتت ل�صانها هاروت 

�لذي ينفث فيه �ل�صحر و�لرقة و�حللوة..

و��صتط������ا �ل�صاعر �ل�رشي������ر �أن يعّوVش 

كنه  فقد�ن �لب�������رش بحا�صة �ل�ص������م، �لتي 

�إذ� جال�صها،  ��صتن�ص������اق رو�ئ������ �ملع�صوق������ة 

مني �لذي يبلغه  كم������ا �إنها تكون �لر�ص������ول �لأ

بقدومها، فيقول:

¬fEGh  ∫Éª°ûdG  jQ  »ÑMÉ°U  iƒg

ÜƒæL  Ö¡J  ¿CG  »Ñ∏≤d  ≈`̀Ø`̀°`̀T C’

»¡àæJ  Ú``M  É``¡``fCG  q’EG  GPÉ````̀eh

Ö«W √Ò`̀Ñ`̀Y ø`̀e É`̀¡`̀«`̀ah ≈`̀gÉ`̀æ`̀J



Oبر øب QÉسûر بYÉسûال iلد ≈ªالعh ةjر≤Ñالع

311 ول  2010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

وه������ل هن������ا 

عمى  �لأ من  �أقدر 

��صتن�ص������اق  عل������ى 

لق������د  ؟  �لرو�ئ������

قويت عنده حا�صة 

أنه  �ل�ص������م لدرجة �

ي�صتطي������ �أن يعنّي 

�صاحب  ويح������ّدد 

و�إVصافة  �لعطر.. 

�إ¤ ه������ذه �حلا�صة 

كان������ت  �ملرهف������ة، 

�للم�������ش  حا�ص������ة 

كبري  ب������دور  تقوم 

�صياء، فاإذ� ما  يف �طلعه على حقيقي������ة �لأ

مل�ش �أي �صيء ��صتط������ا فور�ً تعيينه ومعرفة 

أل�صن������ا نلحß كي������ف يتعلم  خ�صائ�ص������ه.. �

�لعمي������ان يف ه������ذ� �لع�رش، فه������م ي�صتعملون 

حر  �أط������ر� �أ�صابعهم يف �إدر� معنى �لأ

ودللتها، خا�صة �أن حا�صة �للم�ش يف جلدة 

�أطر� �أ�صابعهم تزد�د حدة بعد �أن تعطلت 

ق������درة �لعني، وه������ي �أهم �حلو��������ش.. ولي�ش 

بغريب �أن يتمت������ ب�صار بهذه �حلا�صة �لقوية 

�ملرهفة يف �للم�ش فت�صاعده على معرفة ما 

أة: اطباً �مر� يéول �أمامه.. فيقول 

mø°ùëH É`̀æ`̀d â`̀Ø`̀°`̀Uh ó`̀b á``̀eÉ``̀eCG

..É``̀æ``̀«``̀°``̀ù``̀ŸCÉ``̀a  Gô```````̀f  ’  É````````̀fEGh

كما �إن������ه ��صتطا �أن ي�ص������ف فتاة مّرت 

�أمامه وهي تتثّنى يف م�صيتها فيقول:

qó`̀©`̀e ø```̀e ô``̀LÉ``̀ë``̀ŸG AÉ```̀é```̀YOh

¿É``̀æ``̀÷G ô``̀ª``̀K É``̀¡``̀ã``̀jó``̀M ¿CÉ``````̀c

â`` qæ``ã``J  É``¡``à``«``°``û``Ÿ  â```̀eÉ```̀b  GPEG

¿GQõ```̀«```̀N ø```̀e É``̀¡``̀eÉ``̀¶``̀Y ¿CÉ``````̀c

نه ي�صّبه  وت�صابيهه هن������ا مادية بحت������ة لأ

�حلدي������ث باأثمار �÷نان، وه������ذ�، كناية عن 

يزر�ن ملرونته يف  جماله ثم ي�صّبه قّدها با

�لتثّني.

Vصاف������ة �إ¤ ÷وئه حلو��صه �لباقية،  وبالإ

فقد كان يلéاأ لثقافته �لو��صعة �لتي حتدثنا 

عنها �صابقاً، فقد �طل على دو�وين �ل�صعر�ء 

Bر�ءهم وه�صم �أفكارهم  Bثار �لكتاب وفهم � و�
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وموVصوعاتهم.. فعندما ي�صف �÷ي�ش وهو 

�لذي مل يره يف حياته نر�ه ي�صفه م�صّبهاً �إياه 

ته باحل�صى، يقول: بالليل وي�صّبه ك

≈°ü◊ÉH ∞Mõj π«∏dG æéc m¢û«Lh

(3)
¬ÑdÉ©K ôªM »£ Gh ƒ°ûdÉHh

ولعل �لبي������ت �لذي و�صف في������ه �ملعركة 

أنه  ل�صن يبنّي لنا � و�لذي ��صتهر وتناقلت������ه �لأ

�كت�صب �صوره �لبيانية من ثقافته ومن خياله 

جنحة فيقول: �لو��ص �لأ

É`̀æ`̀°`̀ShDhQ ¥ƒ``̀a ™`̀≤`̀æ`̀dG QÉ`̀ã`̀e ¿CÉ```̀c

(4)
¬`̀Ñ`̀cGƒ`̀c  ihÉ`̀¡`̀J  π«d  ÉæaÉ«°SCGh

�إن �ل�صاع������ر �ل�رشير ب�ص������ار مل ير �لغبار 

يف حيات������ه كما �إنه مل ير �ل�صيو �للمعة ول 

�لكو�ك������ب �لتي �صبهها بها.. وهذ� يدل دللة 

�صارخة على �أن ت�صبيهاته كانت تقليد�ً بارعاً 

لغريه م�صيف������اً �إليها ما ينتéه خياله �ملتفوق 

m وت�صور.. ولكننا ل ن�صتطي �إّل �أن  من �إبد�

ّلقة  نعéب بهذ� �لو�صف ونعÎ بقدرته �

على �لتîّيل. بل �إننا نرى باأن �أحد�ً مل ي�صتط 

عمى يف و�صف �÷ي�ش، �للهم  جمار�ة هذ� �لأ

�إّل �ملتنب������ي �ل������ذي جاء و�صف������ه و�قعياً، ول 

عé������ب يف ذلك فهو �لفار�������ش �ملب�رش �لذي 

م������ري �صيف �لدول������ة �حلمد�ين يف  �صار �لأ

�لقتال ور�قب �لفر�صان �ملقاتلني وحتركاتهم 

بدقة.. يقول:

º¡fCÉµa ó`̀jó`̀◊G ¿hô`̀é`̀j  ƒ``̀JCG

(5)
º``̀FGƒ``̀b ø`̀¡`̀dÉ`̀e OÉ`̀«`̀é`̀H Ghö```̀ S

هل ر�أيت ط������و�ل حياتك خيًل ت�صري من 

دون قو�ئ������م؟! �أما �ملتنب������ي فقد ر�Bها كذلك، 

يل كانت مدّرعة بالفولذ �لذي غّطاها  فا

حتى قو�ئمه������ا فبانت كاأنه������ا ت�صري من دون 

قو�ئم..

يل �أي�صاً: وعندما يقول عن �

É¡fƒ£ÑH  É`̀¡`̀à`̀ q«`̀°`̀û`̀e  â``≤``dR  GPEG

(6)
ºbGQ C’G ó«©°üdG ‘ ≈°ûªàJ Éªc

يول  �إن �ل�صاع������ر �ملتنب������ي ر�أى ه������ذه �

مري �لهمام  أي�صاً �لأ ة لكنه ر�أى � ّ �لز�لقة �ملتع

�صيف �لدولة يéعلها تتحر وكاأنها تتم�صى 

فاعي �لتي تن�صاب على  على بطونها مثل �لأ

بطونها ب�رشعة و�صل�صة..

طبع������اً لن جند عند ب�صار �أي بيت �صعري 

 عن �ص������ورة حي������ة كما عن������د �ل�صاعر 
ّ
يع������

�ملتنبي.. فاإذ� �أردت �أن تتîيل �ل�صورة �لتي 

يقدمه������ا �ل�صاعر ب�صار يف �صع������ره، وجدتها 

لو�ن غري و�Vصحة �ملعامل، على عك�ش  باهتة �لأ

�ملتنبي �لذي يقدم لنا �ل�صورة و�Vصحة بر�قة 

دقيقة �لتفا�صيل و�ملعامل وجيا�صة بامل�صاعر..

ولكنن������ا، نتذك������ر �أن �ملتنب������ي كان �صاعر�ً 

فار�ص������اً فحًل يب�رش كالعقب������ان فيÎ�صد �أي 

حركة مهما كانت �صغرية.. �أما �ل�صاعر ب�صار 

 ، ف�رشير مل ير �لوجود مطلقاً.. فîياله �ملبد
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كما ي�صميه علماء �لبلغة و�لبيان، 
 7

�ملنف�صل

��صتطا �أن يÎî �ل�صور من ذ�كرته �لغنية 

خرين عن حتركات �÷ي�ش  Bا �صمعه من �لÃ

و�ملعار �حلربية..

ول������ذ� فاإن ب�ص������ار ينال درج������ة عالية يف 

�لتف������ّوق ويقف بéان������ب �ل�صاع������ر �ملحارب 

�ملتنبي.. ولذل������ك فاإننا ن�صتطي������ �أن ن�صهد 

لب�ص������ار بالقريحة �÷يدة و�ملق������درة �لفائقة 

يف �لت������لوؤم م �������رشو• �حلي������اة �ملادية من 

دون �أن ي�صع������ر باأي �نتقا�������ش لفقد�ن عينيه 

وهما �ملنفذ�ن �لوحيد�ن �ملطّلن على �لعامل 

�������رش�ن ببقية  ارج������ي فيعّوV������ش ذلك � �

أو مل�������ش من دون  أو �صم � حو��ص������ه من �صم������ �

�أن ي¶هر عليه �لعé������ز �أمام م¶اهر �حلياة 

�صياء و�صفاً ر�ئعاً  �ملتعددة.. فقد و�ص������ف �لأ

قد يعéز عنه كثري من �ملب�رشين، ي�صاعده يف 

ذلك خيال و��ص ت�صعبت �أطر�فه و�ت�ص �أفقه 

وخ������ل من �أي �صحابة د�كن������ة تعّكر �صفاءه.. 

ث������م �إن ثقافت������ه �لز�خ������رة، وذكاءه �لعéيب 

و�صعوره بعم������اه.. وبقاءه يف د�ره فلم يح�رش 

، و�إذ� ح�رشها ل ير�ها.. �أقول: �إن  �ملع������ار

بد�عه  كل ه������ذه �لعو�مل كانت �صبباً وجيهاً لإ

يف م�صم������ار �لت�صابيه �ل�صعرية و�صياق �لعمل 

�لفني..
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(óMCG É¡H ¬Ø∏µj ⁄ ΩÉ¡Ã Ωƒ≤j …òdG ƒg ∞≤ãŸG)

Lان ƒH �ساQتر

�صلمي  إعلن بع�ش �لعاملني على �لÎ�ث �لإعلن بع�ش �لعاملني على �لÎ�ث �لإ أ خ������ر�وخ������ر�وؤخ������ر�ً ومنذ حو� �ل�صنتني � وموم

أنهم قامو� بتنفيذ جم�صم  موي �ملائية و� افهم ل�صاعة �÷ام �لصافهم ل�صاعة �÷ام �لصافهم ل�صاعة �÷ام �لأ صيف �لقاهرة �كت�صيف �لقاهرة �كت�

أنه �صاعة �÷ام  ه يف صه يف صه يف �أحد متاحف �لقاهرة على � Vص عرVص عر لهذه �ل�صاعة وقد ”

ني صني صني  ص ت�ص ت� أنه قد ” ������و�ن �ل�صاعاتي وص������و�ن �ل�صاعاتي وص������و�ن �ل�صاعاتي و� Vص�صاعة رVص�صاعة ر � ب� ب� م������وي �أي ما يعر تر�ثياً �لأ

. ájQƒس�  »Hر©dG çGÎdG ‘ åاحHو …Qما©e د�ضæ¡e ❁❁

ò

a ÚHرäQƒØµfG وdGقاgرI.. تÑق≈ ûeOس≤

…ƒe C’G eا÷G áساع…ƒe C’G eا÷G áساع…ƒe C’G eا÷G áاع س�س�

»bGر÷G j ©dG دÑع»bGر÷G j ©dG دÑع

❁
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ًهذ� �لنموذê بناًءهذ� �لنموذê بناًء على ما جاء يف �ملîطو• 

و�ن �ل�صاعاتي صو�ن �ل�صاعاتي صو�ن �ل�صاعاتي  Vصفها فيه رVصفها فيه ر فها فيه رVصفها فيه رVص صلي �لذي و�صلي �لذي و� لي �لذي و�صلي �لذي و�ص ص�ص� �لأ

ف صف صف  ص تنفيذ هذ� �ملé�صم بنف�ش طريقة �لو�ص تنفيذ هذ� �ملé�صم بنف�ش طريقة �لو� و”

اماً. اماصلية  اماصلية  لية  ص�ص� �لأ

إت������ي هذ� �لإت������ي هذ� �لعلن بع������د �أن قام �ل�صيد  أ ا يا يا

ملاين �÷ن�صية  وفي�صور فوؤ�د �ú�صكني  �لأ وفي�صور فو�ل و�ل

ا �ل�صاعة �ملذكورة نف�صها صا �ل�صاعة �ملذكورة نف�صها صا �ل�صاعة �ملذكورة نف�صها  صعلن عن �كت�صعلن عن �كت� إبالإبالإ

وذê عنه������ا وذلك يف ثمانينيات  ني صني صني �أ صوت�صوت�

ه يف صه يف صه يف  �îصعه يف متحف ي�îصعه يف متحف ي عه يف متحف يî�صعه يف متحف يî�ص Vصي ووVصي وو ي ووVصي ووVص Vص�لقرن �ملاVص�لقرن �ملا

و�ن �ل�صاعاتي صو�ن �ل�صاعاتي صو�ن �ل�صاعاتي  Vصفر�نكفورت و�صماه �صاعة رVصفر�نكفورت و�صماه �صاعة ر

ور هذ� صور هذ� صور هذ�  صم������وي ون�رش �صم������وي ون�رش � �أي �صاع������ة �÷ام �لأ

ملانية �لتي  �لنموذê يف جملة �لعامل �لعربي �لأ

ور لها يف صور لها يف صور لها يف  ص �ص � صافة لوVصافة لوV �ص �ص افة لوVصافة لوVص VصVص در بالعربي������ة صدر بالعربي������ة صدر بالعربي������ة �إ صت�صت�

نÎنت. إ به على �لإ به على �لإ شموق خا�شموق خا�ش

شت وبغ�شت وبغ�ش �لن¶ر عن  لتي هذه �ملح������اولتي هذه �ملح������اول اتاتاأ

دقها ودو�فعها صدقها ودو�فعها صدقها ودو�فعها �أو حتى �لغاية منها  صم������دى �صم������دى �

كîط������وة جي������دة يف بيان م������دى �أهمية هذ� 

لولوؤلت  اì تقدمه �لعلمي مثري�صاì تقدمه �لعلمي مثري�صاì تقدمه �لعلمي مثري�ً ت�صا صي�صي� إ�÷هاR و�إ إ�÷هاR و

ور�ت �ملîتلفة حول صور�ت �ملîتلفة حول صور�ت �ملîتلفة حول  ص¤ جانب �لت�ص¤ جانب �لت� عدي������دة �إ

. .صو .صو و Vص�ملوVص�ملو

ل¤ �ملحاول¤ �ملحاولت �÷ادة و�لتي  إذ� رجعن������ا �إ إذ� رجعن������ا  إو�إ إو

د�قية و�تبعت صد�قية و�تبعت صد�قية و�تبعت  تلف من �مل� تلف من �مل�صتعت بن������و  صتعت بن������و 

�ملنه������ �لعلمي يف �لبحث جن������د �أن �أول من 

ادقاصادقاصادقاً ص �ص � و وبذل فيه جهد�صو وبذل فيه جهد�صو وبذل فيه جهد�ً Vصدر لهذ� �ملوVصدر لهذ� �ملو در لهذ� �ملوVصدر لهذ� �ملوVص صت�صت�

أملانيا  كادميي������ان يف � وفي�صور�ن �لأ هم������ا �ل

�يله������ارد فيدم������ان و�رشيكه هاو�������رش فقد 

قام������ا بن�رش �أبحاث علمية حول هذه �ل�صاعة 

9 على �صكل مقالت  ون�رش�ها يف ع������ام 5

أملاني������ة ت�صمل در��ص������ة حتليلية  يف �صح������ف �

 Rألغا م�صتفي�ص������ة وfiاولة جادة علمية لفك �

طوطة رVصو�ن �ل�صاعاتي م وVص بع�ش 

�لر�صوم حول هذ� �ملوVصو وعلى �لرغم من 

خطاء يف هذه �لت�صور�ت  وج������ود كثري من �لأ

أنها  وع������دم �إمكانية تنفيذ ه������ذه �لر�صوم �إل �

������اه �ل�صحي������ ودون �أي  كان������ت ت�صري بال

ا�صة  �صق������ا• �أفكارهما � fiاولة منهما لإ

أو �لتé������اوR بوVص حلول  على هذ� �لعم������ل �

�صî�صي������ة مل�ص������اكل مل يتمكن������و� م������ن �لتغلب 

عليها. 

 98 يف �أو�خر �لق������رن �ملاVصي يف عام 

وفي�صور فوؤ�د �ú�صكني بéم  قام �ل�صيد �ل

هذه �ملق������الت على �صكل جمل������د�ت ن�رشها 

ملانية. بالأ

نكليزي  وفي�ص������ور �لإ �إVصاف������ة لقي������ام �ل

�÷ن�صي������ة دونالدهي������ل بتاألي������ف كتاب عن 

�ل�صاع������ات �ملائي������ة عند �لع������رب وقد ” 

ن�رش ه������ذ� �لكتاب بالتعاون م معهد �لÎ�ث 
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نكليزية. بéامعة حلب بن�صîتيه �لعربية و�لإ

تكل������م يف ج������زء منه عن �صاع������ة �÷ام 

ملاني������ني فيدمان  م������وي ون�������رش ر�ص������وم �لأ �لأ

أنه ” وVص هذه  وهاو�رش نف�صها م�رش�ً على �

�لر�ص������وم من قبل������ه ومل ي�صتط �أن ي�صيف �أي 

أنه  �إي�صاì علم������ي ميكانيكي جدي������د �صوى �

على �لرغم من كل ما  أنه  خل�ش يف كتاب������ه �

�صب������≤ و” و�صفه فلن ي�صتطي������ �أحد �إعادة 

�صتاذ  �إن�صاء ه������ذه �ل�صاعة ومن ث������م �أتى �لأ

و�لباح������ث �ل�صيخ fiمد �أحمد دهمان وكتب 

موي م�صيفاً �إ¤ حتقي≤  عن �صاعة �÷ام �لأ

طوطة رVصو�ن �ل�صاعاتي بع�ش �لتوVصي 

�لتاريî������ي حول موVص������و �ل�صاعات وب�صكل 

أو ي�صي������ف �أي جديد على ما  ع������ام ومل يقدم �

ورد يف �ملîطوطة �صو�ء يف �ل�رشì �لهند�صي 

أو �لتوVصي �مليكانيكي. �

من كل ذلك وÃتابعة هذ� �ملوVصو منذ 

أو ن�رش حول �صاعة  Rم������ن بéم كل ما قي������ل �

أم در��صة  موي �ص������و�ًء كان و�صفاً � �÷ام �لأ

كان لب������د  م������ن وVص������ ��صÎ�تيéية لهذ� 

ألغاRه ب�صكل  �لعمل بد�ف �لتو�ص������ل �إ¤ حل �

وVش بتكهنات ل تî�ص  علمي موؤكد دون �

أو دليل تاريîي. لو�ق علمي �

عمال  من هن������ا كان لبد من در��ص������ة �لأ

�مليكانيكية �ملîتلفة للعلماء �لعرب و�مل�صلمني 

وفه������م طرق �ملعا÷������ة �مليكانيكي������ة و�إيéاد 

�حللول. 

كان������ت �لبد�ية م بن������ي مو�صى بن �صاكر 

�حليل ومن ث������م كتاب �÷زري  يف كت������اب 

�÷ام بني �لعلم و�لعمل �لناف يف �صناعة 

�أبي �لفت  ميز�ن �حلكمة ل� �حليل وكتاب 

. اRين عبد �لرحمن �

�لطرق �ل�صنية  ومن ثم كتاب تقي �لدين 

. لت �لروحانية Bيف �ل

وبالتا ف������اإن هذ� �لفه������م �لهند�صي يف 

يéاد حلول  �ملعا÷ات �مليكانيكية �ملîتلفة لإ

تعتم������د على �لب�صاطة يف �مل������و�د و�لذكاء يف 

�ل�صتî������د�م. وVصم������ن �ل������روؤى �مليكانيكي������ة 

�ص�ش �ل�صحيحة  للعلماء �مل�صلمني �أوج������د �لأ

أو كما ت�صمى  عادة �إن�ص������اء هذه �ل�صاع������ة � لإ

. �ل�صاعات

أب�ص موVصو  أنه لبد من �أن � هن������ا �أجد �

ه������ذ� �÷ه������اR �ملذك������ور و�أ�صفه بن������اء على 

أبرR من عمل  �ملîطوط������ة �لتي وVصعها �أحد �

6ه� عل������ى ت�صغيل ه������ذ� �÷هاR ع������ام 

فîر �لدين رVصو�ن بن fiمد  م وهو 
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ر��صاين �لدم�صقي �لذي  علي �ل�صاعاتي �

يوبية  كان ي�صغل من�ص������ب وRير يف �لدولة �لأ

أملانية يف مكتبة  وهذه �ملîطوطة موجودة يف �

طوطة ثانية من�صوخة  غوته �إVصافة لوجود 

بيلك  �صلية من قبل �ملهند�ش �مل�رشي  عن �لأ

عبد � �لقبéاقي بع������د 56 عاماً هéرياً 

و¤ �إVصافة لوجود  من كتابة �ملîطوط������ة �لأ

طوطة ثالثة من�صوخ������ة يف م�رش يف Rمن 

�أحمد تيم������ور با�صا موج������ودة يف د�ر �لكتب 

�مل�رشي������ة و�ملîطوط������ات �لث������لث متطابقة 

اماً.

موي من ثلثة  تتاألف �صاعة �÷ام������ �لأ

كما و�صفها �بن  أ�صا�صية وهي تتوVص  �أجز�ء �

 êارîجبري على �÷هة �ليمن������ى بالن�صبة لل

موي وعلى  من �لباب �ل�رشقي من �÷ام �لأ

طابقني.

وم������ن �لو�صف �ل������ذي ورد يف �ملîطوطة 

�صلية جند: �لأ

 �لطاب≤ �لعلوي ويحوي على:
ً
 

 �لق�صم �مل�صاه������د خارجياً و�ملطل على 

أبعاده تقارب  �ملارة و�لذي يتكون من لوì كبري �

�صب و�لنحا�ش.  × �صم من �

�صا�صية لل�صاعة. وفيه �لفعاليات �لأ

على. �صفل �إ¤ �لأ وهي من �لأ

أب������و�ب نحا�صي������ة تدور ح������ول fiاور  أ � �

وعلى وجه كل و�حد رقم ي¶هر �إ¤ �مل�صاهد 

Ãرور كل �صاعة وهي بح�صب �صاعات �لنهار 

 باباً.

بو�ب موؤ�رش عليه  أ�صفل ه������ذه �لأ ب يف �

ه������لل ينزل≤ م مرور �لوق������ت ليبني �أجز�ء 

�ل�صاعة.

بو�ب قب������اب نحا�صية  ج� ف������وق هذه �لأ

ت¶هر عند مرور كل �صاعة م دور�ن �لباب.

ب������و�ب يوجد  ه� عل������ى جو�نب هذه �لأ

ب������اR�ن م�صنوعان م������ن �لنحا�ش  طائ������ر�ن 

جنحة يقومان برمي كر�ت نحا�صية  م�صبلي �لأ

�صد�ر �ل�ص������وت عند مرور كل  يف كوؤو�������ش لإ

�صاعة.

أو�ص �لق�صم �لعلوي يوجد ن�صف  د يف �

قو�ش من د�ئ������رة نحا�صية به  فتحة ثابتة 

ت�صيء كل فتحة بالتدري ليًل ملعرفة مرور 

. د�ئرة �لليل �لوقت وت�صمى 

و Vصم������ن د�ئ������رة �لليل �مل�ص������اءة توجد 

Rوديا وهي تدور   ê�أبر د�ئرة مق�صمة �إ¤ �

ê �ملحدد ملعرف������ة تغري �لف�صول  لتعط������ي �ل

وبالتا معرفة �أوقات تغري �لف�صول.
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 يف مرك������ز �لد�ئرة �ل�صابقة يوجد �صهم 

ي������دور م مرور �صاعات �لنه������ار ليبني R�وية 

رVش من �ل�رشوق �إ¤  �صقو• �ل�صم�ش على �لأ

�لغروب.

يغط������ي �لدو�ئ������ر ب�صكل ن�صف������ي قطعة 

خ�صبي������ة لها �أعم������دة جانبي������ة ت�صمى �صمت 

ف≤. �لأ

لف من �لق�صم �لعلوي:  �أما يف �

فهو يحت������وي على �لÎكي������ب �مليكانيكي 

تية من �لغرفة  Bلذي يقوم بتحويل �حلركة �ل�

تلفة  �ل�صفلى بو�صاطة �حلبال �إ¤ حركات 

تدّور كل �لفعاليات �ل�صابقة.

 �أما يف �لق�صم �ل�صفلي يوجد �ملحر 
ً
 

لت �لعلوية بو�صاطة  Bلذي يعطي �حلركة لل�

حبال وبكر�ت خ�صبية ه������ذ� �ملحر يعتمد 

بنكان  على هبو• كتلة عائمة يف خز�ن ماء 

ز�ن. ب�صبب نزì �ملاء من هذ� �

�إVصافة لوجود فعاليات هيدروليكية تقوم 

ة  بتغيري حركة هبو• �ملاء من حركة متباط

بانت¶ام �إ¤ حركة منت¶مة وهي من �لنحا�ش 

�إVصافة لوجود قطعة �أخ������رى تقوم بالتحكم 

بعمل هذه �ل�صاعة.

ت�رش جد�ً ومب�ص ماأخوذ  هذ� �لو�صف 

�صلي وبدر��صة دقيقة عن �ملîطو• �لأ

 á«FÉŸG …ƒe C’G ™eÉ÷G áYÉ°ùd ΩÉ©dG §£îŸG

á«∏°U C’G ¬àWƒ£  ‘ (»JÉYÉ°ùdG ¿Gƒ°VQ) ¬©°Vh Éªc
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موؤخ������ر�ً و بعام  ج������رى �ت�صال م 

وفي�صور ف������وؤ�د �ú�صكني ع �لهاتف يف  �ل

فر�نكف������ورت وبعد ح������و�ر بينن������ا �أعلمته �أن 

�ل�صاع������ة �لتي يف متحف������ه لي�ش لها علقة ب� 

موي ودعوته لزيارتي لروؤية  �صاعة �÷ام �لأ

�ل�صاع������ة �حلقيقية يف دم�ص≤ علماً باأنه يعلم 

�يلهارد  عم������ال  اماً وم������ن خلل جمعه لأ

فيدمان وهاو�������رش �أن ما يعرVصه يف متحفه 

أو �لو�صف م  غ������ري متطاب≤ م������ �لر�ص������وم �

أو  ملانيني � �صلية �صو�ء يف �أعمال �لأ �ل�صاعة �لأ

�صلية ل� رVصو�ن �ل�صاعاتي. يف �ملîطوطة �لأ

” يف ع������ام  لق������اء م������ن قبل �أحد 

�ل�صحفي������ني يف دبي ن�رشت خلله معلومات 

ارجي  أولية حول هذه �ل�صاعة و�ملîط � �

لها.

يف ع������ام 6 قمت بن�������رش تف�صيلت 

أك ح������ول ه������ذ� �ملوVصو عن  ومعلوم������ات �

�ل�صاعة �ملذكورة يف جمل������ة �ملعرفة �ل�صورية 

. 5 � ت�رشين �لثاين 6 8 يف �لعدد 

نكليزية حول هذ�  �إVصافة لن�رش مقال بالإ

�ملوVص������و لدى موؤ�ص�صة علمية �إنكليزية تعنى 

�صلمية. بن�رش �لÎ�ث و�لعلوم �لإ

نÎن������ت  �لإ عل������ى  موقعه������ا  وVصم������ن 

. muslimheritaje

 ™eÉ÷G áYÉ°S á¡LGh §£

 kÉ≤HÉ£e ¬FÉ°ûfEG IOÉYEG ó©H …ƒe C’G

(»JÉYÉ°ùdG ¿Gƒ°VQ) •ƒ£îŸ

كان لبد م������ن توVصي بع�������ش �حلقائ≤ 

حول هذ� �ملوVص������و دفعاً لللتبا�ش من قبل 

تلفة عربية وغربية �لتي �عتمدت  جهات 

خرين يف معرفة  Bعلى ثقتها بعدم �أهلي������ة �ل

ه������ذ� �لعمل. وعلى �لرغم م������ن �حلاجة �إ¤ 

�صفح������ات كثرية تقال حول ذل������ك يبقى من 

�أهم ما يقال �أن �ل�صاعات �ملائية �لتي عرفت 

تاريîي������اً و�متد وجودها عل������ى مدى قرون 

�بتد�ًء من �صاعة ه������ارون �لر�صيد �إ¤ �صاعة 

أك  ن � Bمدينة فا�ش بل �ملعرو منها حتى �ل

من  �صاع������ة �نت�رشت على �مت������د�د �لعامل 

 : Îأ عام م�ص �صلمي �عتمدت على مبد� �لإ

� توليد �حلركة من fiر مائي ب�صي 
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تلف �لفعاليات  لت �لتي ت�صبب  Bل� �

� �حل������ركات �ملîتلف������ة �لتي ت������دل على 

�لوقت.

تîتلف هذه �حلركات و�لفعاليات ح�صب 

�أهمي������ة وحé������م وموق ه������ذه �ل�صاعة فمن 

�صاعة �صغرية �صندوقية �إ¤ �صاعة متو�صطة 

أك������ للمدينة توVص يف  للق�ص������ور �إ¤ �صاعة �

�ملر�كز �لهامة.

توVصعت  �ل�صاعات������ي  رVص������و�ن  �صاع������ة 

م������وي وبقرب �لد�ر  بالق������رب من �÷ام �لأ

�������رش�ء د�ر �حلك������م  ويديره������ا وRير يف  �

. �لدولة

�أما من ناحية �لتوقيت فمنها من يعطي 

من �ل�رشوق للغروب  �لتوقيت نهار�ً فق������ 

ومنها من يعطي �لوقت نهار�ً وليًل.

يتنو �لتوقيت بني تق�صيم Rمن �ليوم �إ¤ 

 ج������زء�ً مت�صاوي������اً كالتوقيت �حلا لدينا 

�ل�صاعة �مل�صتوية  وكان ه������ذ� �لن¶ام ي�صمى 

همية �لثانية. �أي �ملت�صاوية وتاأخذ �لأ

هم ف������كان يعتمد على  أم������ا �لتق�صيم �لأ �

تق�صيم �لنه������ار �إ¤  جزء�ً مت�صاوياً و�لليل 

�إ¤  ج������زء�ً مت�صاوي������اً وبالتا فاإن �صاعة 

76 دقيقة  �لنهار يف �أطول يوم �صيفي تبل 

�أما �صاع������ة �لليل ولليوم نف�ص������ه فتبل  

دقيقة.

�صل������وب يف �لتق�صي������م  وي�صم������ى ه������ذ� �لأ

هم  �لزمانية وهي �لأ لل�صاعات بال�صاع������ة 

ياأخذ هذ� �لتق�صيم �أهميته �صابقاً ب�صبب: 

يفية وه������ي �لعتماد  �لغاي������ة �لو  

عمال �ليومي������ة كافة على Vصوء �لنهار  يف �لأ

�أي كل �لفعالي������ات نهارية وبالت������ا تق�صيم 

�لنهار من �ل�رشوق �إ¤ �لغروب �إ¤  جزء�ً 

يعطي �رتباطاً حقيقياً Ãرور �لوقت وبالتا 

�رتبا• �لعمل بزمن �إجناRه.

ي�صاعد ه������ذ� �لتق�صيم على تثبيت   

مو�قيت �ل�ص������لة فال¶هر عل������ى �ل�صاعة 6 

ب�صكل ثابت على م������د�ر �ل�صنة و�ملغرب على 

. �ل�صاعة 

�لزماين وليد  �إن هذ� �لتق�صي������م   3

�ملزولة �لتي  لق�صم������ة �ل�صاع������ة �ل�صم�صي������ة 

تعمل من �ل�رشوق �إ¤ �لغروب وتعطي �صاعات 

تلفة على مد�ر  مت�صاوية للنه������ار �لو�حد و

�ل�صنة.

موي  ينب جزء من �أهمية �صاعة �÷ام �لأ

أنها ميكن �أن تعمل بكل �لطريقتني ب�صكل  يف �

تلقائ������ي وبالعتماد على مب������اد ميكانيك 

�ل�صو�ئ������ل وبذكاء علمي ب�صي������ �إVصافة �إ¤ 

أنها حت������وي على ثماني������ة فعاليات خارجية  �

تلف������ة وبالتا فاإن  تبني �لوق������ت وب�صور 

أن������ه فعًل مو�كب  در��ص������ة هذ� �÷هاR تبني �

 ìموي ذلك �ل�رش علمي ومكمل للéام������ �لأ

�ملعماري �حل�صاري.
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من ذلك و�إذ� ناق�صنا �صدق ما ” عرVصه 

أو �لقاهرة ودون �أن نîوVش  يف فر�نكفورت �

م�صبقاً بعمل هذه �ل�صاعة كما يريد عارVصو 

هاتني �ل�صاعتني بالقفز �إ¤ �أن هذه �ل�صاعة 

بغ�ش �لن¶ر  تعمل وميك������ن روؤيتها تعم������ل. 

. موي فيما �إذ� كانت هي �صاعة �÷ام �لأ

فبد�ي������ة لي�ش كل �صاع������ة تعمل يéب �أن 

هم من ذلك  موي �لأ تكون �صاع������ة �÷ام �لأ

تطاب������≤ يف �ملو��صف������ات وطريق������ة �لتنفيذ 

لل�صاعة �ملذكورة.

�إن �أغل������ب �ل�صاعات �ملائي������ة تعتمد على 

أبو�ب تفت وط������ري�ن يلقيان �لكر�ت  وج������ود �

و�حتمال وجود د�ئرة ت�صاء يف �لليل.

وبالتدقي≤ حول ما ن�رش �صابقاً عن �صاعة 

وباملقارنة م������ �صاعة رVصو�ن  فر�نكف������ورت 

�صلية جند ما يلي: �ل�صاعاتي �لأ

 �حلéم �لكلي �لعام �أ�صغر بكثري مما 

موي ح�صب  أبعاد �صاعة �÷ام �لأ ” ذكره يف �

بعاد مذكورة يف �لف�صل  هذه �لأ �ملîطوطة 

. طو• رVصو�ن �ل�صاعاتي خري من  �لأ

ل�صاعة فر�نكفورت fiر   ل يوجد 

 Rوéأو ي مائ������ي منف�صل خارج������ي ول ميكن �

الف  نه  �إقحامه Vصمن خلفي������ة �ل�صاعة لأ

�صلية. لكامل �لتو�صيف لل�صاعة �لأ

3 ل توجد قطعة منفردة خارجية تقوم 

 . ت�صمى �ل�صينية باإد�رة �ل�صاعة 

 كام������ل �مليكاني������ك ” تغطيت������ه م������ن 

خفاء كامل �لÎكيب  لإ لف بل������وì خ�صبي  �

. �مليكانيكي �إذ� وجد
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5 �لد�ئ������رة �لعلوية وهي د�ئ������رة �لليل 

�لت������ي ت�صاء تق يف �أعل������ى ج�صم �ل�صاعة يف 

�ملنت�ص������ف وهي م�صافة وت�صبه و�صف �صاعة 

. �÷زري �ملائية

6 تîفي ن�صف �لد�ئرة �لعلوية يف �صاعة 

م������وي قطعة خ�صبي������ة ذ�ت �أعمدة ت�صمى  �لأ

ف≤ لتعيني �رشوق �ل�صم�ش وغروبها  �صمت �لأ

وهذ� غري موجود يف �صاعة فر�نكفورت.

7 �لطائ������ر�ن �لل������ذ�ن يلقي������ان �لكر�ت 

�لباR�ن مثبتان يف �صاعة فر�نكفورت ب�صكل 

موي. الف عن �صاعة �لأ

8 �لكوؤو�������ش �لت������ي تلقى به������ا �لكر�ت 

Bة �ملذكورة يف  �صد�ر �ل�صوت ل حتوي �ملر� لإ

موي وغري مرتبطة بé�صم �ل�صاعة  �صاع������ة �لأ

لف �إ¤ ما ي�صمى ب�  عادة �لك������ر�ت �إ¤ � لإ

بيت �لكر�ت ول يوجد لها �أي قاعدة تثبت 

موي. عليها كقو�عد �أعمدة �÷ام �لأ

بو�ب  عمدة و�لأ 9 �لÎكيب �لعام ل������� �لأ

ود�ئ������رة �للي������ل يف �صاع������ة فر�نكفورت غري 

متطابقة م �ملîطوطة.

وعل������ى �لرغم م������ن كل ذل������ك �إذ� �أغفلنا 

بع������اد �ملغلوط������ة له������ذه �ل�صاع������ة وعملها  �لأ

�إذ� كان������ت تعم������ل وترتيب هذه  �ملîتل������ف 

�لفعاليات جن������د �أن هنا م�صكلة �أك وهي 

�أن هنا فعالي������ات متعددة غري موجودة يف 

�صاعة فر�نكف������ورت ومذكورة هذه �ل�صاعة 

�صلية  بح�صب و�صف وتف�صيل �ملîطوطة �لأ

موي وهي: ل�صاعة �لأ

أبو�ب �ل�صاعة   ل يوج������د قباب ف������وق �

موي. كما هو يف �صاعة �لأ

بو�ب   ل يوج������د موؤ�رش ينزل≤ حتت �لأ

ليعطي �أجز�ء �ل�صاعة.

Rوديا لبيان   ê�أبر 3 ل يوجد د�ئرة �

تغري �لف�صول.

عطاء   ل يوجد �صهم ود�ئرة �ل�صم�ش لإ

رVش  أ�صعة �ل�صم�������ش على �لأ مي������لن �صقو• �

و�رشوق �ل�صم�ش وغروبها.

5 ل يوج������د قو�ع������د للكوؤو�ش م �ملمر 

عادة �لكر�ت �إ¤ بيت �لكر�ت  �لذي حتويه لإ

لفي. �

هذه �لف������روق تاأتي مقارنة م �ملîطو• 

وVش يف ميكانيك �ل�صاعة  �صلي ودون � �لأ

لف������ي وÃقارن������ة �صاع������ة فر�نكفورت م  �

�ل�صاعة �ملائي������ة للéزري فاإنها تاأتي مطابقة 

جزئياً لها يف بع�ش فعالياتها.

و�إذ� �نتقلنا �إ¤ متحف �لقاهرة جند �أن 

ل�صاعة  هن������ا تطاب≤ غريب ب������ني �لعملني 

أنه ”  فر�نكف������ورت و�صاعة �لقاه������رة �صوى �

ارجية �لعامة ل�صاعة  بعاد � تكبري �أح������د �لأ

�ص������م وه������و م������ا ” ذكره  �لقاه������رة �إ¤ 

يف مقالت������ي �ل�صابق������ة يف �ل�صح������ف وعلى 

أنها لنف�ش  نÎنت مما يعطي �نطبا فوري � �لإ



ب aراh äQƒØµfال≥gÉرûeO ≈≤ÑJ ..Iس≤

2010ول  2010ول  3242010 565العـــــــــــــــــــدد  565العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

�ل�صان������ �مل�رشي �ل������ذي كان يعمل يف ور�صة 

أنه �أدخل بع�ش  عمل متحف فر�نكفورت �صوى �

�صاءة  رة ومزي������د�ً يف �لإ �لتعدي������لت غري �مل

وذل������ك باخت�صار ع������دد فتح������ات �ل�صاعات 

�لليلية �ل¶اهرة من  �إ¤ 5 فتحات وعدل 

أ�صكال �لطيور �لتي كانت على قدر كبري من  �

أ�صكال لطيور غريبة  �ملطابقة و�÷������ودة �إ¤ �

م طريقة تنفيذ متو�Vصعة جد�ً وغري ملئمة 

موي  ÷هاR �قÎن ��صمه م �رشì �÷ام �لأ

�صلمي يف دم�ص≤. ود�ر �حلكم �لإ

” �صابقاً ن�رش معلومات مف�صلة حول هذه 

�ل�صاعة من قبلي بالتعاون م موؤ�ص�صة �لعلوم 

يطانية �لتي تعنى بالÎ�ث  و�لتكنولوجيا �ل

 Foundation for Science �صلمي  �لإ

 Technology and civilization
أ�صه������ا بروفي�صور يف �مليكانيك وهو  و�لتي ير�

  Îمدر�ش �حلركة �ل�رشيعة يف جامعة مان�ص�ص

وقد و�ك������ب نهايات عملي يف �إع������ادة �إن�صاء 

�صاعة رVص������و�ن �ل�صاعاتي من������ذ عام 999 

مقدماً �لدعم و�لت�صéي �لكبريين من خلل 

Rيار�ت متعددة لدم�ص≤ ومتابعاته �÷ادة.

أبعاد ه������ذ� �ملوVصو �أهميته  �إن �إعط������اء �

�حلقيقية يحت������اê �إ¤ كثري من �÷هد ولكن 

فر�نكفورت  عل������ى �لرغ������م م������ن fiاولت������ي 

و�لقاهرة ودون مناق�ص������ة �لدو�ف و�لنتائ 

فق������د �أعادت هات������ني �ملحاولت������ني ور�صîت 

أثارت  �أهميت������ه �إعادة �إن�صاء ه������ذه �ل�صاعة و�

�لت�صاوؤلت عل������ى �لرغم من �لطريقة �ملتبعة 

وذّكرت ب�رشورة �إعادة هذه �ل�صاعة بال�صكل 

�ل�صحي������ �إ¤ مكانها �لطبيعي لتكمل علمياً 

ذلك �ل�رشì �ملعماري �لكبري.. و�لزمن كفيل 

بذلك.

¥µ
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مثال يف �ل�رشق �لقدË ت�صتن������د �إ¤ �حلكمة، ورÃا كانت  كانت كتاب������ة �لأ

و�ش صو�ش صو�ش  ص¤ �ل�صومريني. ذ�عت يف �ل�رشق كله، و�نت�رشت ع ن�ص¤ �ل�صومريني. ذ�عت يف �ل�رشق كله، و�نت�رشت ع ن� إتعود يف جذورها �إ إتعود يف جذورها 

 zثنائي������ة �للغة، فتناقلتها �أطيا و��صع������ة من �ل�صكان. جندها يف بلد }كنعان

�لفية �لثانية. نقر�لفية �لثانية. نقر�أها مثًل ف �لصف �لصف �لأ صتية من }بلد �لر�فدينz من������ذ منت�صتية من }بلد �لر�فدينz من������ذ منت� B ������اص������اص������اً، � صي�صي� أ �

اطبتهم �صيد اطبتهم �صيديف ر�صائل }تل �لعمارنةz حيث ��صتîدمها ملو }كنعانz عند  يف ر�صائل }تل �لعمارنةz حيث ��صتîدمها ملو }كنعانz عند 

.…Qƒس� LÎe

dG©مæØdG :»æØdG πان TQسيد Tسم¬.

❁

ò

áمµ Gا وãe C’G

 ‘ ûdGس```````````ر¥ dGق``````````دمي

❁
ترLمá: حممد dGدfياترLمá: حممد dGدfيا
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�إقطاعهم �مل�رشي. تد�ف �حلكمة �لر�فدينية 

ع������ن �لقي������م �لتقليدية، ول تقب������ل باملغامرة 

، وت�ص������دد على �ح������Î�م �ل�صلطة  �������رش� و�لإ

طر �لذي ميثله  أو �لب�رشية، وتاأبى � لهية � �لإ

�أي م�صا�������ش بالن¶ام من خلل عدم �للتز�م 

بالقانون و�أطر �حلياة �لجتماعية.

أ من بينها:  نقر�

 .z ó∏H GõZh hó©dG AÉL :hó©dG OÓH ähõZh â«°†e ¿EG{

 ÖjQ ÓH ó«©°S kGÒãc k’Ée ∂∏Á øe{

 ,ÖjQ ÓH ó«©°S kGÒãc kGÒ©°T ∂∏Á øe

 .zΩƒædG ™«£à°ùj kÉÄ«°T ∂∏Á ’ øe øµdh

: kÉ«M ’ kÉà«e ¿ƒµj ¿CG ¬d π°†aCG ,Ò≤Ø∏d áÑ°ùædÉH{

 ∏e √óæY ¢ù«∏a ,õÑN √óæY ¿Éc ¿EG

õÑN √óæY ¢ù«∏a , ∏e √óæY ¿Éc ¿EG

 z∫OôN{ √óæY ¢ù«∏a ,º◊ √óæY ¿Éc ¿EG

 .zº◊ √óæY ¢ù«∏a ,∫OôN √óæY ¿Éc ¿EG

êGhõdG :á©àª∏d{

.z¥Ó£dG :ÒµØà∏d

, kÉeƒj ábGó°üdG ΩhóJ{

 .z kGóHCG áHGô≤dG ΩhóJh

 CÉ£Nh AÉ≤°T

�لب�رش يف �لفك������ر �ل�رشقي هم يف خدمة 

 têtes zله������ة. �إنه������م }�لروؤو�ش �ل�ص������ود�ء
Bل�

لهة  Bدم. و�إذ كان �ل أو � noires، �لرعاي������ا �

كر�ماً، فاإن وفاء �لب�رش لهم ي�صمن �صعادتهم، 

بينما يحل �ل�صق������اء باملتهاونني. ومنذ نهاية 

أورz �لثالثة،  لفية �لثالث������ة، يف Rمن �أ�رشة }� �لأ

لة فيما  أ�ص � ìبد�أت تطر ، نحو  

يتعل≤ بدقة �لعلقة �لتي من �ملنا�صب �إقامتها 

أنا�صيد �صكوى،  بني �صقاء وخط������اأ. وكتب������ت �

كادي������ة. ينتق������د �مل�صتقيم  أو بالأ بال�صومري������ة �

أم������ره �إ¤ �إلهه  �ل¶������امل، �لذي ي¶لمه، ي�صكو �

�إ¤ �أن يع������ود فيح�صن �لت�������رش معه، يوؤكد 

على بر�ءت������ه وعلى عéز �لفانني عن معرفة 

نا�صيد �لتوج  له. ووفق������اً لأ �لطري������≤ �إ¤ �لإ

ييز  ن�صان جاهل ول ي�صتطي  هذه، فاإن �لإ

نه تîفى عليه  ري من �ل�������رش، خ�صو�صاً لأ �

لهة. يح������ث �ل�صفاء و�ل�صعادة  Bمعايري عامل �ل

�مل�صتعاد�ن على �ل�صك������ر، وعلى عدم �لعودة 

�إ¤ �لت�ص������اوؤل، ولكن ل �إجابات باأي حال من 

لهة �صعب �خÎ�قها.  Bن �صب������ل �ل حو�ل، لأ �لأ

 Ur  zأور نام������و يط������رì ت�صّك������ي �ملل������ك }�

Nammu، بوVصوì، �لت�صاوؤل حول �لعد�لة 

لهية:  �لإ

}Vرشب �لبلء �صومر، كان �لر�عي �لعادل 

أور نامو  غاVصب������اً، كان �لر�ع������ي �لع������ادل �

غاVصب������اً، نعم، كان �لر�ع������ي �لعادل غاVصباً! 

�صى.  غرّي،، �Bن،، كلمه �ملقد�ش، �لقلب بال �لأ
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قد�ر �ملحددة كلها.  اتلًة، �لأ غرّي،، �إنليل،،، 

أور نام������و فها كم كيف  �ملدعو � أن������ا،  أما � �

لهة،،  Bلهة، �ل Bعوملت. كنت وفياً يف خدمة �ل

نوناك������ي، و�أحق≤ �Rدهار�ً بنبل. م ذلك مل  �لأ

  ... لهة.  Bرين ول طماأن قلبي �أي من �لR�يوؤ

لهة ليًل ونهار�ً، كيف  Bأنا �لذي كنت �أخدم �ل �

  . ... ت على جهدي؟  كوف

zá«¡d E’G ádGó©dG{

دب �حلكمة  �أحد �ملكون������ات �لرئي�صية لأ

zلهية �ل�رشقي هو ذ� �مل�صمى }�لعد�لة �لإ

 théodicée. ه������ذ� �لعمل معرو من 

تلفة، يعود تاريخ بع�صها  طوطات  خلل 

�إ¤ فÎ�ت حديثة. �إنه ق�صيدة طويلة مكتوبة 

كادية، ومقدم������ة على �صكل حو�ر.  باللغة �لأ

❁ حيث  موؤلفها معرو من خ������لل مطرRة

حدى  يبت������د كل من �لفق������ر�ت �ل�صعرية �لإ

ع�������رشة باملقط������ �للف¶������ي نف�ص������ه، ويوؤلف 

جمم������و �ملقاط �للف¶ية ��صم������اً معروفاً يف 

أنه ينتم������ي �إ¤ لئحة  وثائ������≤ �أخرى عل������ى �

 zع�������رش }نبوخذن�رش zكب������ار        حكم������اء{

                  zأب������ل �إدينا أدد � 6 5 و}� ول  �لأ

 69  Adad  apla  iddina
. يتحادث مثقف������ان ويتéادلن حول  8

������ �أدبي قدË جد�ً  لهي، وف≤  �لع������دل �لإ

أو �صî�صيتان تتو�جهان من  يح�������رشه كيانان �

خر يف  Bأجل �إثبات مز�ياهم������ا �لو�حد تلو �ل�

رة. هنا، �ملثقف �لذي يفتت  �ص������كل من �ملنا

�÷دل مت�صائم، ويع عن �صوء ح¶ه. يقول 

قوي������اء ي�صطه������دون �ل�صعفاء،  �إن������ه ر�أى �لأ

ره �إ¤  دون �أن ين�صفهم �أح������د. وي�صعى منا

�لدفا عن �لأخلق، و�لدين و�لن¶ام �لقائم. 

لهي  وينتهي �حلو�ر باإثبات م�صÎ للتعا �لإ

و�لعéز �لب�رشي.

(...)

,√Qƒ°U á°†bÉæàe ,⁄É©dG πeCÉJCG ¿CG âdhÉM kÉãÑY 

!¿É£«°ûdG ≈∏Y ≥jô£dG ¬d E’G qó°ùj ’ ,’

 ™«∏ G ¬æHGh ,äGƒæ≤dG ‘ ÖcôŸG qôéj ÜCG ,ô¶fG

!√ôjöS ‘

(...)

 ,áªµ◊G ∂∏e Éj ,⁄É©dG É¡jCG ,∞«°ü◊G É¡jCG 

 âfCG Égh ,áHò©e ∂MhQ

!¬d E’G á∏eÉ©e ‘ ƒ°ù≤J

.AÉª°ùdG ¥ÉªYCG ó©H ÉæY ó«©H ¬d E’G Ö∏b

 .¿ƒ∏¡éj ¢SÉædGh ÉgÉ≤Jôe Ö©°U ¬àaô©e

(...)

خرى �ملتعلقة  �إحدى �ملوؤلفات �ل�رشقية �لأ

لهي ق�صيدة م�صار �إليها  بامل�صائب و�لعدل �لإ

 zكي و¤: }لدلول بل  بكلماتها �لث������لث �لأ
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أو  �  Ludlul bêl nêmqi
أ�صّب بحمد �صيد  أري������د �أن � �{

 رب �حلكمةz. هنا، حديث 

مونول������وê لرج������ل  منف������رد 

غ������ارق يف �مل�صائب ويت�صاءل 

له  لهي، حيث �لإ عن �لعدل �لإ

ل������ه �لوحيد  z هو �لإ }م������ردو

�مل�صوؤول ع������ن م�صري �لب�رش. 

فقد �لرجل، وقد كان من قبل 

متنفذ�ً يف �لبل•، كل �صيء، 

وي�صك������و من ع������دم ��صتيعابه 

مّكنته  يعانيه.  �لذي  �لعذ�ب 

ثلثة �أحلم متتالية من روؤية 

�صî�صيات تت�صف له وتطّهره. يعي �أخري�ً �أن 

 . لهة ل تدر Bمقا�صد �ل

 ,áªµ◊G ÜQ óªëH Ñ°SCG ¿CG ójQCG{

 øµdh ,π«∏dG »còj …òdG ,(ø£ØdG) ¬d E’G

 , kÉÑMQ (QÉ¡ædG) §°ùÑj …òdG

(...)

 ,¿Éaƒ£dG ¬¶«Z , qOôj ’ ¬Ñ°†Z

 ,√ôWÉN CGó¡jh ¬Ñ∏b êôØæj kÉªFGO øµdh

 áeó°U π qª– ≈∏Y äGhÉª°ùdG Qó≤J ’ …òdG ƒg

 ,¬jój

 øY Ø°üdGh ,áæ«µ°ùdG Éª¡«àMGQ ‘ øµd

!äGƒe C’G

(...)

 ,óH C’G ¤EG ÜÉZh ,»¡dEG »æY ≈∏îJ

!(»æY) äó©àHG ,»àg’EG »æàcôJ

 , q»∏Y AGó©dG ¢ùjóµJ ’EG á«°TÉë∏d qºg ’

º¡æ«H Éª«a ¿ƒdOÉÑàjh ¿ƒ©ªàéj

 ∫É≤J ’ AÉ«°TCG

,,!äƒŸG ¬≤jPCÉ°S ,, :∫h C’G (∫Éb) Gòµg

,,!¬Ñ°üæe øe ¬eôMCÉ°S ,, :ÊÉãdG ø∏YCG

 πchCG Ée ≈∏Y ƒà°SCÉ°S ,, :ådÉK ¿ód øe AÉLh

 .,,!¬«dEG

 . kGóÑY äöU , kÉ É°T âæc ¿CG ó©H  (...)
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 ähóZ ,( ƒM) IÒÑµdG »JöSCG øe k’óHh

!kGó«Mh

 , EG ™HÉ°U C’ÉH ¿hÒ°ûj ,´QÉ°ûdG ‘ »°ûeCG ÉeóæY

 z!»æfhõª∏j ,öü≤dG ¤EG â∏NO GPEGh

§£°Th áªµM

ميكن ذك������ر �لكثري م������ن ن�صو�ش حكمة 

ي�صاì وج������ود هذ� �لتقليد  �ل�رشق �لقدË لإ

تلفة من �لن�صو�ش  ا•  �لطويل. تنطوي �أ

على ه������ذه �لتعالي������م �حلكمي������ة، على �صكل 

أو �أي�صاً حكايات  حكم، وت�ص������اوؤلت �إ�صكالية �

مثلة �لرئي�صية على هذ�  وخر�ف������ات. ومن �لأ

 zام�شéخري تذكر }ملحم������ة جل �÷ن�������ش �لأ

حي������ث �مللكية و�حلكمة مÎ�بطتان على نحو 

متق������ن. ووفقاً له������ذه �مللحمة، ف������اإن حكمة 

لود،  �لب�رشي تقوم على عدم �لبحث عن �

ة �لتعا على �رشطه، وتقوم  على عدم م�صي

حكم������ة �مللك على تعلم ف������ن �حلكم �لعادل، 

أت������ى �إل م������ن خلل  �ل������ذي ل ميك������ن �أن يتا

�حلكمة، تلك �لتي تîفف �ملطام �ملفرطة. 

ر له، ه������و و�حد من  ل������ود، كبحث ل م �

مو�Vصي �لتفّكر �لت������ي تف�صي �إ¤ �حلكمة. 

نلم�ش �أهمية �مل�صاألة، و�لقل≤ �لذي توّلده، يف 

عدد كبري من ن�صو�������ش �ل�رشق �لتي تتطرق 

�إليها. ل ميكن للطبيعة �لب�رشية ب�صططها �أن 

لود. و�أوجد تاأكيد ��صتحالة �لو�صول  تبل �

أثناء ذلك �ل�رشو•  ال������دة يف � �إ¤ �حلياة �

ل¶ه������ور تيار فكري جدي������د تدريéياً �حلياة 

ال������دة فيه متاح������ة للموؤمن بع������د �ملوت.  �

وتعود جذور هذ� �ل�صتفهام حول �ل�صريورة 

بعد �ملوت، حاملا �أVصح������ى هنالك ت�صليم به، 

�إ¤ �لتفّكر �ل������ذي كان �صائد�ً لدى �ملفكرين 

�لقد�م������ى. وجند فكرة عن ذلك يف }�لق�صة 

بط������ال �لزمن �لغابرz، �لتي �ألفت  �ل�صعرية لأ

Abi ملك   eshuh zìأب������ي �إي�صو يف Rمن }�

68 وهي معروفة بعدة  7 و }بابلz بني 

كادية:  ن�صخ بال�صومرية و�لأ

(...){
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∂∏ŸGh AÉªµ◊G

يف �ل�رشق �لق������دË، �صî�صيات �حلكماء 

تها وعلمه������ا حتت ت�رش  �لت������ي ت�ص������ خ

�مللكي������ة هي تقليدية. يéي������د �حلكيم �إدر� 

ح������د�ث �ملاVصية من خ������لل بناء  معن������ى �لأ

�لتاري������خ �لذي ميار�ص������ه. يعزى ل������كل حكم 

أو  �  ،apkallu  zأبكال������و �{ ي�صم������ى  حكي������م، 

عّلمة، وي�صم������ى }�أومانوumânu z. كانت 

قد نوه������ت �إليهم لئحة حكم������اء، �بتد�أت ب� 

ألول������وz �أول ملك ما قبل  أد�ب������اz، معا�رش }� �{

Bبا �إنليل  �  zطوف������اين، وتنتهي ب� }�أحيق������ار

، يف عهد �مللك        Aba  Enlil  dari د�ري

. كانت قد وجدت  669 68  zأ�رشحدون�{

أنه ل توجد  أ�صطورة متعلقة باحلكماء، غري � �

أية وثيق������ة م�صمارية تنوه �إليها وقد جاء ما  �

هو معرو منها من خ������لل ملî�ش قدمه                 

غريقية:  }بريوR�شBérose z بالإ

}يف بابلونيا، كان كثري من �لنا�ش �لقادمني 

�لق�صم  من �أماكن �أخرى قد �أقامو� يف كلديا 

، حيث  دنى ي من و�دي �لر�فدين �لأ �ل�صاط

أ�صبه بالبهائم. يف �صنة  عا�صو� حياة جاهلية، �

 ، ، عل������ى �ل�صاط هر هنا  ، Bن������ذ� �أو¤، �

حمر و��صمه  م�صخ غريب خرê من �لبحر �لأ

أو�ن�������شOannès z. كان ج�صمه  �{ و�ني�ش 

�ل�صمكي  أ�ص������ه  كله ج�ص������م �صمكة، وحتت ر�

ب�������رشي مول فيه، مثل قدمني،  أ�ش �Bخر  ر�

�صبيهت������ني بقدم������ي �Bدمي �ص������ورة حف¶تها 

�لذك������رى وبق������ي �لنا�������ش ي�صتن�صîونها حتى 

يومنا هذ�. علمهم هذ� �لكائن �حلي نف�صه، 

أيامه بني �لنا�������ش، دون �أن يتناول  مم�صي������اً �

�أي غ������ذ�ء، �لكتابة و�لعل������وم و�لفنون من كل 

، وت�صييد �ملدن، وبناء �ملعابد، و�لجتهاد  نو

�لقان������وين و�لهند�ص������ة وك�ص������ف لهم، على 

�لنحو ذ�ته، عن طريقة Rر�عة �حلبوب وجني 

�لثمار �إجمالً، �أعطاهم كل مقومات �حلياة 

�ملتح�رشة. وعند مغي������ب �ل�صم�ش، كان هذ� 

�مل�صخ نف�ص������ه و�ني�ش يعود ويغو�ش يف �لبحر 

ن������ه كان برمائياً.  ليق�ص������ي لياليه يف �ملاء: لأ

هرت كائنات �أخ������رى م�صابهة  فيما بع������د، 

 .z ...

يذكر }بريوR�������شz بعد ذلك �صتة من هذه 

ه������ور كل منها  �لكائن������ات �مل�صîة، ويرب 

بفÎة حك������م �أحد �مللو �ل�صابقني للطوفان. 

 zش�Rتتو�ف≤ هذه �لكتابات �لتي رو�ها }بريو

وتل������ك �ملاثل������ة يف �للوì �ل������ذي �صéلت عليه 

أ�صماء هوؤلء هي �ملذكورة  لئحة �حلكماء، و�
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لدي������ه، بغ�������ش �لن¶ر ع������ن �لتغ������ري�ت �لتي 

كادية  نتéت ع������ن �لنقل من �ل�صومري������ة و�لأ

�إ¤ �ليوناني������ة. �إذ�ً، ت�������رشì تقالي������د حكماء 

أبكالوz قد عا�صو� يف  �ل�رشق �لق������دË �أن �ل� }�

أ�صطوريون من �أRمنة  �لبد�يات، ه������م حكماء �

ما قبل �لطوفان، خرجو� من �لبحر ليطلعو� 

�لب�رشية عل������ى �لعلم، و�لفن������ون و�لتقنيات. 

وعندما وق }�لطوفانz، عاد هوؤلء �حلكماء 

أب�صوz، عامل �ملياه  �صلي، �ل� }� �إ¤ عن�رشهم �لأ

له }�إنك������يz  }�إياz، �إله  �لعذبة ومي������د�ن �لإ

�لذكاء و�ملعرفة، �لذي يحميهم ويرعاهم. 

أبكالوz �إذ�ً، يف �لتقاليد، نو�ب  �أ�صب �ل� }�

خرّيي������ن، و�ص������ادة �لتطهري بامل������اء. كانو� ع 

معارفه������م �لفنية �أول من �أجاد ت�صكيل �صورة 

له������ة، بنتيéة ممار�صاته������م �لطق�صية  Bعن �ل

�ملرتكزة �إ¤ �ملاء �ملحيي �لذي مين �ل�صورة 

لهة.  Bحياًة. كانو� �إذ�ً و�صطاء مف�صلني عند �ل

أنهم  و¤، ن¶ر �إليه������م على � لفي������ة �لأ ويف �لأ

�صطوري������ون للمثقف������ني، �لذين  �ص������ل �لأ �لأ

�رش�ر.  أوناموz بزم������ام �لأ مي�صك������ون م������ �ل�}�

Bن������ذ� جناحاً  �صه������دت �صî�صي������ة �حلكيم �

حقيقي������اً يف �ل�������رشق �لق������دË. يتمث������ل �أحد 

وجوههم �لرمزية لرتباطهم بال�صلطة �مللكية 

�صوري  Bير �مللك �لRو ،zيف �حلكيم }�أحيق������ار

}�أ�رشح������دونz، وق������د فقد ح¶وت������ه يف �أحد 

وق������ات بنتيé������ة و�صايات، ثم �أعي������د �إليه  �لأ

وذجه على نطاق  �لعتبار بعد ذلك. �نت�رش 

ر�مي. وكان  Bدب �ل ، خ�صو�صاً ع������ �لأ و��ص

خل�ش  �صادة بالإ �لغرVش م������ن �لق�صة هو �لإ

أياً كانت تقلبات �لتاريخ.  للملك، �

»¡d E’G AGõ÷Gh á«µ∏ŸG á£∏°ùdG

�أف�ص������ى �لرب������ا• �لع�صوي ب������ني �مللكية 

و�حلكمة �إ¤ �إمكان �إطلق حكم وحتليل لكل 

لهة  Bت �لولية. كانت عبادة �ل�Îو�حدة من ف

يف �ل�رشق �لقدË، ل�صيما عبادة �إله �لدولة، 

Vصمانة ن¶ام �لكون. وكان على �مللك �أن ينتبه 

�إ¤ �لطريقة �لتي ميار�ش بها �ل�صلطة، وكان 

�صلوكه يكي������ف �صريورة �لدولة و�ل�صعب. كان 

مطلوباً منه �أن يك������ون ورعاً يف بنائه �ملعابد 

ة.  و�صونها ويف تقدميه �لقر�بني بانت¶ام وك

وكان عل������ى هذه �لتق������وى �أن تو�كب ممار�صة 

�لعدل ب������ل Vصع������ف، با�صتقام������ة، و�إن�صا 

وذê �أخلقي للقيادة  وذكاء. كان هنا �إذ�ً 

�ل�صاحلة وتوجب على �مللك �أن يكون متو�فقاً 

معه. ي�صتند بع�ش ن�صو�ش �ل�رشق �إ¤ حكم 

ملو قد�مى م�صهورين من �أجل �لتنويه �إ¤ 

أو �إخفاقاتهم. �ملبد�أ هو  ق�صية جناحاته������م �

ولي������ة بانك�صارهم يف  مقابلة جناحاته������م �لأ
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خط������اء �لتي �أف�صت �إ¤  هار �لأ �لنهاية، و�إ

�صباب �لرئي�صية هي ب�صكل  حالة �لف�صل. و�لأ

ياء �ملفر•.  عام �نعد�م �لور و�لك

»µ∏e êPƒ  :¢ûeÉé∏L

}ملحمة جلéام�شz ق�صيدة طويلة نعر 

منها ن�صîاً عديدة، �أكملها تلك �لتي �أتت من 

B�صوربانيبالz يف }نينوىz. وكان قد  مكتب������ة }�

ع على �أجز�ء م������ن هذه �حلكاية �مللحمية 

تلفة من �ل�������رشق �لقدË، مما  يف مو�ق������ 

 ،zيوؤك������د �نت�صارها وجناحها، حتى يف }جمدو

أي�ص������اً }حتو�صةz حيث ع على  و}�إميارz، و�

أو باحلورية. يعود  ترجمات للعم������ل باحلثية �

لفية �لثانية  طوطاتها �ملعروفة �إ¤ �لأ �أقدم 

و�أحدثه������ا �إ¤ �لق������رن �لثالث قب������ل �مليلد. 

كتب������ت يف نحو ثلثة �Bل بي������ت من �ل�صعر 

موRع������ة على �أحد ع�رش لوح������اً، ويعود تاريخ 

هذه �لن�صîة من �مللحمة �لتي ع عليها يف 

و¤.  لفية �لأ }نينوىz �إ¤ بد�ية �لأ

كان }جلéام�������شz دون �صك ملكاً تاريîياً 

7 ق.م.  z، وقد حكم نحو  ملدينة }�أورو

تن�صب ل������ه }�للئحة �مللكية �ل�صومريةz، �لتي 

لفية �لثانية، 6 �صنة من  حررت يف بد�ية �لأ

ام�ش من �أ�رشة  �حلك������م وت�صعه يف �ملوق �

z. ووفقاً لهذه �للئحة، قد يكون �بن  }�أورو

�صيطان من }بابلz كان   Lilu zصيطان، }للو�

يبحث عن �لن�ص������اء �ملري�صات ليوؤذيهن ليًل، 

، مما ي�صعه  zجمÎح�صبم������ا كان معتقد�ً }�مل

جزئي������اً يف عامل ف������وق طبيع������ي. يف �مللحمة 

z، �بن  �لت������ي كر�صت له، ه������و مل������ك }�أورو

لهة  Lugalbanda و�لإ  z�مللك }لوجالباند�

}نن�ص������ونNinsun z. ��صتبد ب�صكان مدينته 

لهة، �لذين  Bمم������ا دف نا�صها لل�صك������وى �إ¤ �ل

Bنذ� رج������ًل، }�إنكيدوz، �لقادر على  خلقو� �

خري من  م�صارع������ة �مل�صتبد، كي يéد هذ� �لأ

ين�صا له. و�إذ كان }�إنكيدوz يعي�ش يف �لفلة 

م������ �حليو�نات، �لتقت به كاهنة حب علّمته 

مباد حي������اة �ملدن. �صم منه������ا حديثاً عن 

z مللقاته.  }جلéام�شz، فتوج������ه �إ¤ }�أورو

حتدى �مللك، غري �أن �لبطلني، �ملت�صاويني قوًة، 

ان، وقامت بينهما �صد�قة  أنهما متكاف عرفا �

و�أخوة ل تنف�صم عر�ها. �رشعا حينذ� يف 

ع������دة مغامر�ت كبرية، منه������ا رحلة �إ¤ غابة 

رR، مللق������اة حار�صه������ا، �لعملق }هو�و�   �لأ

حو�و�Huwawa z. ومتى بلغا �لغابة، قتل 

لهة  أرR. �أغرمت �لإ أ�صéار � �لعملق وقطعا �

}ع�صت������ارz حينه������ا ب�}جلéام�������شz، لكن هذ� 

�صدها وذكرها بامل�صري �مل�صوؤوم �لذي حتمله 

أ�صلمته �إ¤  لع�صاقها، مثل }دم������وRيz، �لذي �
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 zام�شéأه������ان �ص������د }جل �لع������و�مل �ل�صفلى. �

له �لكبري على  لهة، �لت������ي ح�صلت من �لإ �لإ

قياد �لث������ور �ل�صماوي لتهلك به �لبطل. فتك 

�لبط������لن بالثور �ل�صم������اوي، بقوة مدمرة ل 

ى،  هانة �لك ه������و�دة فيه������ا. و�أمام ه������ذه �لإ

لهة �إنه������اء �صد�قتهما �لقوية و�إماتة 
Bقرر �ل

 zام�شéفيعاقب������ون بذل������ك }جل ،zإنكي������دو�{

بانتز�عهم منه �أغلى ما لديه يف �لعامل. �أغرق 

م������وت �ل�صدي≤ �لبط������ل يف تاأمل حول �ملوت 

و�لتناه������ي، ووّلد فيه قلقاً دفعه نحو �لبحث 

ل������ود. وبعد رحلة طويل������ة بحثاً عن  عن �

 ،zأوتاناب�صتيم ذ� �لذي �صلم من �لطوفان، }�

الدة،  �لب�������رشي �لوحيد �لذي من �حلياة �

لود  �لتقاه }جلéام�شz وعر منه ما ثمن �

أوتيه، �أي دوره يف }�لطوفانz. �رشì له  �لذي �

ي ب�رش �أن يطم  أوتاناب�صتيمz �إنه ل ميكن لأ �{

أنه �أعطاه �أخري�ً  لود هذه، غري � �إ¤ حالة �

ن������ �ل�صباب. يف طري≤  أنها  نبتًة يفVÎش �

�لعودة، تر }جلéام�������شz �لنبتة على Vصفة 

بركة ماء حيث كان يغت�صل فاختل�صتها حية. 

z، مدينته، دون �أن  ع������اد �لبط������ل �إ¤ }�أورو

الدة، لكنه تعلم  يتمكن من نو�ل �حلي������اة �

قبول وVصعه �لب�������رشي و�لرVصا Ãا هي عليه 

حياته. 

 �إن كان������ت ه������ذه �مللحمة تنط������وي على 

�صاطري، فاإن فيها  جانب ل ي�صتهان به من �لأ

جانب������اً م������ن �لتاريîية، خ�صو�ص������اً تاريîية 

}جلéام�������شz، �ل������ذي كان مل������كاً حقيقياً ل� 

أ�صو�ر مدينته،  أي�ص������اً تاريîية � أو � � ،z }�أورو

أتاحت  �لت������ي ذك������رت يف �مللحم������ة، و�لت������ي �

ثارية �لعث������ور عليها، و�ل�صعي  Bلتنقيب������ات �ل�

رR م������ن لبنان،  أي�ص������اً �إ¤ جل������ب خ�ص������ب �لأ �

وه������و ما يتو�ف≤ �أخري�ً م������ �أحد �مل�رشوعات 

�لرئي�صية للملكي������ة �لر�فدينية، �لتي �هتمت 

أو  حياR �ملقد�صة �ل�صا�صعة � بتغطية و�إك�صاء �لأ

�ملن�ص������اBت �لعامة �لتي كانت تبنيها. كان على 

}جلéام�شz، �ملل������ك �لتاريîي �حلقيقي، �أن 

حد�ث  أثر�ً م������ن �صî�صيته، وبع�ش �لأ � Îي

�لبطولي������ة، يف �لذ�ك������ر�ت، و�أن تع������زى ل������ه 

 ، �صطورة و�لو�ق ماBثر، عند �لتîوم ب������ني �لأ

و�لت������ي �أمكن �أن يك������ون بع�صها من �إجناR�ت 

�صî�صي������ات �أخرى. وهكذ�، يقدم هذ� �مللك 

رج �صكًل م������ن �لتكوين �لÎكيبي،  عل������ى �لأ

حي������ث تلî�������ش مغامر�ت������ه �لتم������ّرن �مللكي 

و�لب�رشي.

 ،zو¤، كان }�إنكيدو يف �أوقات حيات������ه �لأ

له������ة، مثل بهيم������ة برية. مل  Bل������ذي خلق������ه �ل�

يرت������≤ �إ¤ �لب�رشي������ة �إل فيما بع������د، ويتîلى 
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منذئ������ذ عن رفقة �حليو�ن������ات لي�صري رفي≤ 

 ،zام�شéصنوه.  يف }ملحمة جل� ،zام�شéجل{

ن �ل�صباب  أوتاناب�صتيمz للبطل نبتًة  يقدم }�

بدي. وذ� �لذي ح������رم }جلéام�شz من  �لأ

ديد �صبابه هو حية، بعد �أن  �لو�ص������ول �إ¤ 

�ختل�صت �لنبتة منه. 

 êلنموذ� zام�شéأخري�ً، �أ�صب �مللك }جل�

�ل�رشق������ي للملكي������ة، حي������ث تق������دم ملحمته 

مطالعة للطري������≤ �لو�جب �تباعه كي ي�صب 

ن�صان ملكاً ع������ادلً وحكيماً. هذ� �لطري≤  �لإ

مزرو Ãغامر�ت ��صتثنائية تبني Vرشورة �أن 

. ت¶هر  يكون �مل������رء م�صيطر�ً على كل �صط

ط������ر �للذين  أي�ص������اً �لعبثية و� �ملطالع������ة �

عمال �لتي هي  �رش� و�لأ ثلهما حالت �لإ

أو�نها �أو من غري �ملنا�صب �لقيام بها.  يف غري �

ارê، بثقة متغطر�صة،  ل ياأتي �لعنف Vصد �

ر�ب. ت�صب������ �ملعركة Vصد �لعملق  �إل با

}هو�و�z، حيث ي¶هر �لبطلن قوًة مل يح�صنا 

�حت������و�ء �إفر�طه������ا، غطر�ص������ًة �أو¤، تîالف 

ممار�صة �ل�صلطة �ملثالية للعدل و�حلكمة. 

أي�صاً بدور  � zام�������شéيذكرنا ن�������ش }جل

جمل�ش �ل�صي������و يف �تîاذ �لقر�ر حني يتعل≤ 

م������ر با÷ماعة. قب������ل �أن ينطل≤ �إ¤ غابة  �لأ

أيهم، وميكن  رR، ي�صتطل������ }جلéام�������شz ر� �لأ

أنه كان عل������ى �مللكية  �أن ن�صتنت������ م������ن ذلك �

يف بد�ياتها، وقد مثل������ت �لقوة �لقادرة على 

�ل�رشو يف �لقتال، �أن حت�صل على Vصمانتهم 

م�صبقاً. 

عن كتاب

 De Sumer à Canaan, l`orient ancien et la Bible, seuil / Musée du Louvre, 2005  

بيات املتتالية  وىل من الأ وىل املتتالية عبارًة اأو كلم��ًة؛ فاإن كانت احلروف الأ ن حروف اأبياتها الأ ❁ املط��رزة ق�ضي��دة تكوِّ

ما اإذا كانت احلروف الو�ضطى هي التي تكون تلك العبارة 
بجدية، اأ بجدي �ضميت باملطرزة الأ ت�ضري وفق الرتتيب الأ

خرية هي التي تكون  اأو الكلم��ة فاإنه��ا ت�ضمى باملطرزة الو�ضطى، بينما ت�ضمى باملطرزة النهائي��ة اإذا كانت احلروف الأ

العبارة اأو الكلمة. »املرتجم«.

الهوام�ش:

¥µ
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ΩO EG ƒëàj نØdG :…عمر حمد

ÖæسT ƒHCG Oعا : QGƒ````````````ح
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�لنم�صا كتاباً ّ �لفن������ان �لكبري عمر حمدي }مالفاz من فيين������ا  إر�ص������ل �إ إر�ص������ل  أ �

إ≤، قبل عودته �إ¤ مهéره  إ≤، قبل عودته  ≤، قبل عودته ص≤، قبل عودته ص صلي������ه يف دم�صلي������ه يف دم� لة كنت وجهتها �إ إ�ص لة كنت وجهتها  إ�ص أ م������ن رده على صم������ن رده على صم������ن رده على � صت�صت�

بيومني، ويبدو �أن �أجوبته مل تكن تقليدية.

نبصنبصنب صبو �صبو � أ }�إ¤ �لأ عادل �

≤ عرفت ص≤ عرفت ص≤ عرفت �أنك مثلي  ل������ة �لتي وجهتها  يف دم� ل������ة �لتي وجهتها  يف دم�ص�ص ص�ص أ �لأ �قر�قر� أ أنا � يف فيين������ا، و�

حف صحف صحف  ص�صامة و�ل�ص�صامة و�ل� أ �أمامي ع جملة � أ�صمائنا، كان ��صمك و�قفاً ل نع������ر �صوى �

عمر حمد…: 

ΩO EG ƒ````````ëàj ن`````ØdG

❁
ÖæسT ƒHÖæسT ƒHCG Oعا :OG Oعا :OGGعدعدEGG

.…Qƒض �سUاbو ÖjOCG ❁

ò
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�ليومية، ولكن هذ� �ل�ص������م نائم يف ذ�كرتي 

3 �صنة، وجدتك  أنا يف �ملغÎب بعد  �ملتعبة و�

رت هاو�شz كانت �للوحات يف  Bجال�صاً يف }�ل

.zنحني �صعادة كبرية اتاتاأملك 

ته، ولهذ� صته، ولهذ� صته، ولهذ�  ، لكل ق� ، لكل ق�ص عزيزي. كما تعر ص عزيزي. كما تعر

تي، وهي حتمل صتي، وهي حتمل صتي، وهي حتمل  ص م������ن ق�ص م������ن ق� أر�صل������ت لك جانباً �

ش لك، م خال�ش لك، م خال�ش اكر�صاكر�صاكر�ً لتك كلها، � لتك كلها، �ص�ص ص�ص �أجوبة لأ

نياتي وfiبتي.

…óªM ôªY

❁				❁				❁

¬JÉ«M ‘ π°UÉØe

�ري�ري�ً، يكاد �أن  ري��ري�� ������ � كب���� كب��� أر�ص������ل �إ �لفنان ملفاً �

من �صرية حياته منذ ولدته صمن �صرية حياته منذ ولدته صمن �صرية حياته منذ ولدته  ص، يت�ص، يت� يكون كتاباً

خري فانكبب������ت على هذ�  ������ه �ص������ه �ص������ه �لأ Vصحت������ى معرVصحت������ى معر

لت على صلت على صلت على  صه، حتى ح�صه، حتى ح� ه، حتى ح�صه، حتى ح�ص ص�ص� أدر�ص������ه، و�أ �مللف �

ل يف حياته.صل يف حياته.صل يف حياته. صكل مفا�صكل مفا� كل مفا�صكل مفا�ص صجز�ء، ت�صجز�ء، ت� عدة �أ

��ني جل�صت م و�لدت������ي }نورةz، منذ ���ني جل�صت م و�لدت������ي }نورةz، منذ ���ني جل�صت م و�لدت������ي }نورةz، منذ  �ح����ح���

امz، وهي صامz، وهي صامz، وهي  صخي }ع�صخي }ع� �≤، يف منزل �≤، يف منزل �أ ≤، يف منزل ص≤، يف منزل ص ص�صنة يف دم�ص�صنة يف دم�

عة يديها صعة يديها صعة يديها  V�ص، وV�ص، و شرVشرVش ل�ش كعادتها عل������ى �لأ

اعلى وج ركبتيه������ا. �صاعلى وج ركبتيه������ا. �صاألتها: ماما، حدثيني 

عن ولدتي، وكي������ف كانت طفولتي؟ �أجابت، 

تاء، يف صتاء، يف صتاء، يف  صخر �للي������ل، يف �ل�صخر �للي������ل، يف �ل� B� اباباأنن������ي ولدت يف

ب، يف صب، يف صب، يف  ص��ني، �صقفه من خ�ص��ني، �صقفه من خ� ��ني، �صقفه من خ����ني، �صقفه من خ�� �غري من ط����غري من ط��� غري من ط���صغري من ط���ص صبيت �صبيت �

قرية �صغ������رية، ��صمها }تل ناي������فz، �لو�قعة 

يف �ل�صمال من مدين������ة �حل�صكة، يف �أق�صى 

�ل�صمال �ل�ص������وري، كانت �لغرفة مق�صمة �إ¤ 

أي������ن، ق�صم للن������وم، و�Bخر للغن������م، مل يكن  جز�

و�ل������د موجود�ً، كان بعي������د�ً، قالو�  باأنه 

أع������ر مل������اذ�..، كان جد  يف �÷ي�������ش، مل �

}حمديz، وجدتك }ياRيz معي، كنت �صعيدة 

ن، رVصعتك �أك من  Bبك، كنت و�صيماً مثلما �ل

�صنة، يف �لنهار كنا م �لغنم، ويف �مل�صاء ننام، 

مل تكن لنا �صوى �إن������ارة قنديل �صغري، وموقد 

������ت فيه عمتك }حليمةz، مرة، ومل  جمر، �ر

تكن بعيد�ً عن �ملوقد، فوقعت عدة جمر�ت 

ن..،  Bثارها ماثلة �إ¤ �لB لت � على رقبتك، و

}ياRيz كانت قا�صية عليك وتنت¶ر يوم قدوم 

، حتى تتîل�ش منا، ون�صكن Ãفردنا  و�ل������د

يف م������كان �Bخر.. مل تكن �لقري������ة كبرية، عدة 

، معزولة يف �أرVش م�صتوية، كانت  بيوت فق

أرب عائلت،  أو � �لقري������ة تتاألف من ث������لث �

أو تهريب  � ، تعي�������ش حياتها على �لغنم و�لقم

، وقد مات بع�ش �ملهربني على �حلدود  �لتب

�لÎكية، عند خ������ �لقطار �صكة �حلديد. 

لقد هéر بع�ش �صكان �لقرية بيوتهم ب�صبب 

أو �إ¤ }تل  � z�مطار، �إ¤ مدينة }عامود �صحة �لأ
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حéرz، على �أطر� مدينة }�حل�صكةz، ثم 

ذ�بت تل������ك �لبيوتات �ملهéورة م �ل�صنو�ت 

يف �لÎب������ة، كذلك �لبيت �لذي ولدت فيه.. 

كنت حافياً، ترتدي رقعاً من ثياب خيطتها 

غن������ام و�لعقارب،  بي������دي، كنت تلعب م �لأ

حت������ى �صن������ لك ج������د لعبة م������ن غطاء 

علب������ة �حللوة �مل�صتديرة، م قطعة خ�صب 

ارê، كن������ت د�ئماً fiمولً  وم�صمار، يف �

هر }حليمةz. ع������اد و�لد بعد Rمن،  على 

وقتها كنت تقول ÷������د }باباz. تركنا بيت 

 ،zو�صكنا على �أط������ر� نهر }خابور ، ج������د

يف قرية }�أم حé������رةz: حمار، فر��ش و�حد 

لكه،  ، وب�صعة �أغنام، كان هذ� كل ما  حلا

و�لد مل يكن يتحدث معي، وكنت حزينة يف 

}�أم حé������رةz، كنت ترعى �لغنم، وكان و�لد 

يعم������ل م������ �حل�صادين يف �ل�صي������ف، وجاء 

�ل�صتاء، فتزوê فتاة من �÷ري�ن.. كنا جميعاً 

ن  ن�صكن يف غرفة و�حدة، كنت تنام باكياً، لأ

و�لد كان ي�رشبني ب�صبب �لزوجة �÷ديدة، 

كان �أ�صدقاوؤ �÷دد }ح�صنو وبروz �صباباً، 

�صي �أغلب  لكنهما كان������ا جمنونني، كن������ت 

لفي،  لل �÷د�ر � �أوقاتك معهما، حتت 

لبون من �لدروب �لÎ�بية روث �حلمري،  أو  �

أ�صتîدمها وقود�ً للتنور. كنت �أجففها، و�

ذهب، مرة و�لد �إ¤ �حل�صكة، و�أح�رش 

�صود، وطبا�صري  �صب مدهوناً بالأ لوحاً من �

نه  بي�صاء، ور�ì يعلم������ك �لكتابة و�لقر�ءة، لأ

املاً  مل تكن، بع������د، يف �لقرية مدر�صة.. كان 

وقا�صياً عليك..

 وملاذ� كان ي�رشبني �لو�لد، ماما؟

ن������ك كنت تر�صم بالطبا�صري على تلك   لأ

أثناء غيابه. �للوحة، �

أر�صم..؟  وماذ� كنت �

.  ل �أعر

جمي������ل ب������اأن و�لدتي ل تع������ر �لقر�ءة 

و�لكتابة حتى �ليوم..

 ,∂àdƒØW øe â```fCG ôcòàJ GPÉ```eh 

?∂dP ó©H

أتذك������ر باأنن������ي رÃا كن������ت يف �ل�صابعة  �

������ت غرفة من �لطني  أن�ص م������ن عمري، حني �

يف �لقري������ة، لتكون مدر�صة، وجاءنا معلم من 

�أطفال �لقرية  �ملدينة، يتكلم بالعربية، لكننا 

.  مل نكن نتكلم �إل بالكردية..
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�أعتقد �ليوم، باأن و�لدي كان على �صو�ب: 

أن������ا �أحمل لوحاتي  لقد �أم�صي������ت حياتي، و�

و�أدو�تي، من مكان �إ¤ �Bخر..

يف �ل�صي������ف.. ويف �ل�صباحات �لباكرة، 

كانت و�لدت������ي ت�ص  رغيف خبز، وحبتي 

أنت¶ر م جمموعة  بندورة يف ربطة قما�ش، و�

ة �إ¤  من بنات، لتنقلنا �صاحنة مك�صوفة مغ

 ، غنيات و�لغبار ميلأ حقول �لقطن، كانت �لأ

رVش، فر� �ملكان،  هورن������ا �إ¤ �لأ بانحناءة 

كانت ثياب �ل�صبايا بل������ون �لعر�ش، ودكاكني 

�ل�صكاكر. يف �مل�صاء، نعود م �ل�صمت، كومة 

يلفها �لتعب و�لغبار.

عد�دي������ةz، كان  خيار و�حد:  بع������د }�لإ

نها  �أن �أدخل �إ¤ مدر�ص������ة تاأهيل �ملعلمني، لأ

كانت تقدم ر�تباً �صهرياً ب�صيطاً للطلبة، وكان 

�إلز�مياً باأن نتî������رê معلمني، توRعهم وR�رة 

�لÎبية، من دم�ص������≤، ح�صب ما تر�ه منا�صباً. 

كان ر�تبي هذ� م�صاعدة �صغرية لر�تب و�لدي 

 zملره������≤ د�ئماً، فذهب������ت �إ¤ }د�ر لل�صينما�

و��صتطع������ت �لعم������ل فيها كîط������ا• ور�صام 

ت يف �أوقات  أ وقاط������ تذ�كر وكنا�ش، كنت �

فلم جماناً، ثم �أركب  �لفر� Ã�صاهدة كل �لأ

در�جتي، �Bخر �للي������ل، �إ¤ }تل حéرz، حيث 

كانت و�لدتي تنت¶������رين، لت�ص على قدمي 

�ملتورمت������ني عéيناً من �صم������ن �صاخن و�صعر 

، حتى ل يفي≤  أتع�صى بî������و � ، ماع������ز ومل

أنام.. أ �ل�صتائم، و� و�لدي، وتبد�

º°SôdG ≈∏Y kGQOÉb âæc

أ�صاتذة قادمون  يف �ملعه������د، كان يدر�صنا �

من دم�ص������≤، ومن �÷ن������وب، كان من بينهم 

ت�ص������ني، �إل �أن �هتمامهم مل  أ�صاتذة ر�صم  �

أر�صم������ه ب�صكل د�ئم.  يك������ن و�Vصحاً Ãا كنت �

أك �لطلب  � ،zكنت م������ �صدي≤  }ب�ص������ار

�صاتذة، حني تقام  قدرة على �لر�صم، وكان �لأ

�ملعارVش �ل�صنوي������ة يف �Bخر �ل�صنة �لدر��صية، 

أنها كانت تر�صم  ر � Ã ،يحتف¶������ون باأعمالنا

Ãو�د يقدمها �ملعه������د لنا، �إ¤ �أن بكيت مرة 

على ب������اب غرفة �ملدر�ص������ني، مطالباً بلوحة 

، كانت �للوحة ل������� }و�لدتي وهي  و�ح������دة 

تعéنz بيدين مك�صورت������ني من Vرشب �لو�لد 

لها.. كان يرميها باأي �صيء يق حتت يديه.

حé������ام �لكبرية  تعلم������ت �لر�ص������م على �لأ

يف تكبري مل�صق������ات �أفلم �ل�صينما، وتعلمت 

أنا �أكن�ش حتت مقاعدها، بعد  ، و� أك �لبكاء �

�نتهاء �لفيلم، يف هذه �لفÎة، بد�أت �أوجا يف 

هري، يف �لفقر�ت �لقطنية، ومل �أذهب �إ¤ 

أك������ن �أملك نقود�ً، ومل �أذهب  نني مل � طبيب، لأ

�إ¤ �مل�صت�صف������ى �ل������ذي كان يدخله �ملري�ش، 
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هري  أ�صتكي من �Bلم  ليîرê ميتاً، وما Rلت �

أو بردت.. اً، � كل يوم، كلما حملت �صي

أر�صم يف �ل�رش، بعي������د�ً عن معرفة  كن������ت �

ألو�ن،  أ�صتطيعه من � و�ل������دي، كنت �أ�صÎي ما �

أكيا�ش  أر�ص������م ب�صفرة حلقة عل������ى قما�ش � و�

 ، �ل�صكر. �لتي كان �أخي }ع�صامz يéمعها 

أر�ص������م وجوهاً حل�صادي������ن ورعاة غنم، كنت  �

أو �إخوتي، وبد�أت �أحلم باأن �أقيم  أر�صم و�لدي � �

معرVصاً يف دم�ص≤ �لعا�صمة، �ملدينة �لكبرية، 

�لت������ي كان يعي�ش فيها فنانون كثريون، وفيها 

�صالة عرVش خا�صة تابعة ل������وR�رة �لثقافة، 

أ�صم ذلك من خلل �لر�ديو،  ح�صبما كن������ت �

�ل������ذي ��صÎ�ه و�لدي، ببطاريته �لكبرية، مثل 

�صمنت، كن������ا جنل�ش حوله،  قطعة بل������و �لإ

ونتاأمله بده�صة، كن������ا ن¶ن �أن ثمن من ب�رش 

�صغ������ار ي�صكنون يف د�خ������ل �÷هاR، ن�صتطي 

�صماعهم.. وح������ني �نتهت �صلحية �لبطارية 

�لكبرية، فتحته������ا، كان فيها مادة بل�صتيكية 

�ص������ود�ء، جعلناها يف �أفو�هن������ا مثل �للبان.. 

أ�صياء �أخرى، مل نعرفها، لها ر�ئحة غريبة. و�

كن������ت �أحل������م ب������اأن �أعرV������ش �أعما يف 

دم�ص������≤، فلي�������ش يف �حل�صك������ة، م������ن يبدي 

�هتماماً بالر�ص������م، كان �لر�صم عار�ً، غري �أن 

أرثوذوك�صية، كلفتني ذ�ت مرة بر�صم  كني�ص������ة �

�لقدي�ص������ني، ثم مل تو�ف≤ على م������ا ر�صمته، مل 

تك������ن لوحات������ي تنا�صب ت�ص������ور�ت �لقيمني، 

فمزقت �للوحات ب�صكني �صغرية حادة، مرة، 

ة لرية  �أذكر، قدم  fiاف������ß }�حل�صكةz، م

ر�صم لوحة كبرية بقيا�ش مÎ مرب  �صورية، لأ

�صب لوجه }غيفار�z، وبعد  عل������ى لوì من �

أ�صي، من  �نتهائها، حملت �للوحة ليًل على ر�

ت������ل حéر �إ¤ �حل�صكة، م�صي������اً حتت �ملطر، 

أي������ام، و�صلتني  و�صلمته������ا �إ¤ حر��ص������ه، بعد �

مz، ل� مك�صيم  هدية منه: ن�صîة من كتاب }�لأ

غوركي، قر�أت �لكت������اب �ل�صميك، كانت �أول 

أه������ا و�لدي، و�أعéب  رو�ي������ة �أقروؤها، ثم قر�

بالكت������اب، ثم ح������اول كثري�ً جم������ �لرو�يات 

�لرو�صي������ة �ملÎجمة، �لتي كانت توR باملéان 

، وعن طري≤ و�لدي، ق������ر�أت }�أرVش  Bن������ذ� �

، ور�صمت جمموعة  نط������ون ت�صيîو مz، لأ �لأ

}مالفاz، ��صم �لوردة �لتي ذكرت يف �لكتاب، 

ر، خوفاً من  ثم رميت بهذه �ملéموعة يف �لب

�لو�لد.. قر�أت كتباً كث������رية، ثم تعرفت على 

Bخ������ر ��صمه }عمر  يz، و� ر�صام ��صم������ه }�ص

يz ياأتي �إ غالباً، وهو  ح�صيz، كان }�ص������

يحمل  من �ملدينة �صندوي�صاً وخيار�ً وخبز�ً 
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أبي�������ش، كان ير�صم بفطريت������ه، كنا ل نعر  �

أك م������ن لوحاتنا، مل نكن نرى  حدود�ً للفن، �

يوماً كتاباً �أو جمل������د�ً عن �لفن،كنا نعلن باأن 

دم�ص≤ ه������ي �ملحطة �لرئي�صي������ة لأحلمنا.. 

وكنا نحل������م بقطعة قما�ش، Ãا�صورة لون من 

ي متزوجاً، يهرب  �صن }�ل�ص������نيz. كان �ص

. من Rوجته �إ
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قبل تîرجي من �ملعهد، بقليل، �صكن يف 

يéار، �صاب يف  بيتن������ا، يف �لغرفة �لثانية، بالإ

�لع�رشيني������ات، م Rوجته، قادماً من عامود�، 

��صمه }عب������د �لرحمن دريع������يz، كان يعز 

عل������ى �لناي م�صاء، وير�ص������م يف �لنهار، وكان 

أل������ت و�لدتي مرة  ي�������رشب Rوجته كثري�ً، ف�صا

نها حتبه، وهو ل  عن �ل�صبب، فاأجاب������ت: }لأ

.zيحبها

كان }عب������د �لرحم������نz �أول معل������م  يف 

�لر�صم، كلم������ا غاب عن �لبي������ت م Rوجته، 

�إ¤ �مل�صت�صف������ى، وVصعت حéر�ً حتت قدمي، 

أ�صفل �لناف������ذة �لعري�صة �إ¤  ون¶رت ع������ �

لوحاته، مرة �صمعته يقول لو�لدي: }د عمر 

و�صاأنه، دعه ير�صم، �صياأتي يوم، ليÎكه، حني 

.z يك

كان }عبد �لرحمنz فق������ري�ً مثلنا، وكان 

�صبي.. �صافر �إ¤  حزين������اً يف عزفه للناي �

مكان �Bخر مل �أعرفه.

 ،ìاéخ������رية يف �ملعهد بن أنهيت �صنتي �لأ �

وكن������ت �صعيد�ً باأن �أ�صب������ معلماً، وباأنني لن 

ن، ثم عملت يف  Bأذهب �إ¤ �ملدر�صة بع������د �ل�

ح�ص������اء، وم�ص������ى �ل�صي������ف، منت¶ر�ً م  �لإ

Rملئي نتائ �لتعيينات، كانت و�لدتي قلقة، 

حني عرفت باأن عل������ى �ملعلمني يف �ل�صمال، 

�لعمل يف �÷نوب، وعلى �ملعلمني يف �÷نوب، 

أع������ر ملاذ�!!..  �لعم������ل يف �ل�صمال، مل �أكن �

أنت¶ر قو�ئم �لتعيينات كل يوم  لكنن������ي، كنت �

أم������ام �للوì �لزجاج������ي �ملعل≤ على جد�ر يف  �

مديرية �لÎبية يف مدينة }�حل�صكةz، وجاءت 

�لقو�ئ������م من دم�ص������≤.. بحثت ع������ن ��صمي، 

فلم �أجده، كنا �ثن������ي ع�رش معلماً، مل يو�فقو� 

عل������ى تعييننا، عدت باكياً �إ¤ �لبيت، �أح�صت 

اً ما قد حدث. و�لدتي باأن �صي

 خري�ً، يا بني..

 مل �أجد ��صمي يف �لقائمة، ماما.

أ�صها،  �أهال������ت و�لدت������ي بالÎ�ب عل������ى ر�

افرها،  و�صدت �صعرها، جرح������ت وجهها باأ

مزقت ثياب �صدره������ا، وهي تولول: }ملاذ�.. 
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ملاذ�، ماذ� فعلت يا بني؟ ماذ� �صيفعل و�لد 

لو �صم������ بذلك؟ لق������د خرب بيتن������ا عمر.. 

.z..عمر

خرج������ت م حزين من �لبي������ت، وم�صيت 

ت على  اً،  أي������ام مل �Bكل �صي طوي������ًل، وطيلة �

رVش، ثم عدت، كانت و�لدتي عند �لباب،  �لأ

: }عمر.. فدتك روحي، ل تفعل  وهي ت�رش

غل  أبد�zً، ثم قدمت  �صحناً من �ل ذل������ك �

وب�صلة حمر�ء، ووعاء نحا�صياً فيه ماء.
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، ذهبت �إ¤ مدير �لÎبية  يف �ليوم �لتا

كان ��صم������ه }خ�ص������ورz وكان �صابق������اً مدير�ً 

أدر�������ش فيها، �متزجت  للمدر�ص������ة �لتي كنت �

ا�صة �أن  كلماتي بالبكاء، فوعدين بكفالته �

�أتعني معلماً حر�ً للح�ص�ش �لفنية يف مد�ر�ش 

�ملدينة. 

وبالفع������ل، م بد�ي������ة �ل�صن������ة �لدر��صية 

�÷ديدة، عين������ت معلماً ملادة �لر�صم، وبد�أت 

أر�صم بغز�رة من ر�تب������ي �لذي منحت جزء�ً  �

قليًل منه ل�رش�ء �ملو�د �لفنية، وت�صليم �لباقي 

للو�لد.

جمموعة  ر�صمت خم�ص������اً وثلثني لوحة 

، بعت در�جت������ي، وVصعت �للوحات  �حل�صاد

يف �صندوق خ�صبي، �صنعته بيدي، و�صعدت 

ه������ر با�ش قدË طويل،  م������ �ل�صندوق �إ¤ 

هر  متéهاً �إ¤ دم�ص≤، ومل �أكن �لوحيد على 

�لبا�ش، كان معي �Bخرون يح�صنون غنماً �أو 

أبتعد فيها  و¤ �لتي � دجاج������اً، وهي �مل������رة �لأ

عن و�لدت������ي و�أخوتي، وحي������د�ً م �صندوق 

حلم �لكبرية. مال و�لأ Bمليء بالعذ�بات و�ل
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أر  كان �لطري������≤ �إ¤ دم�ص������≤ طوي������ًل، مل �

اً ب�صبب �ل¶������لم، وعند �ل�صباì �لباكر،  �صي

ونحن ندخل �ملدين������ة �لكبرية، توقف �لبا�ش 

أنزلت �ل�صندوق  � ،zيف مركز �ملدينة }�ملرجة

Ã�صاعدة عتالني، وVصعناه يف عربة مك�صوفة 

بثلث عéلت، جل�صت قرب �ل�صائ≤، طالباً 

ا�صة  منه �إي�ص������ا �إ¤ قاع������ة �ملعارVش �

أبو رمانةz، وVصعت  بوR�رة �لثقافة يف �صار }�

�ل�صندوق على مدخ������ل �لباب، دخلنا غرفة 

�ملدير }عفيف بهن�صيz، كانت ثيابي و�صîة، 

غب������ار على حليت������ي و�صع������ري وحذ�ئي، كان 

.êار ي�صبه �صندوقي يف �

 }نعم؟!z، قال �ملدير.

 ��صمي عمر حمدي، من �حل�صكة، من 

قامة معرVش  �ل�صمال، �أح�������رشت لوحاتي، لإ
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هنا.

 م������ن �حل�صكة؟! �ص������األ م�صتغرباً، وهل 

ح�صلت على موعد للعرVش؟

 ل.. كيف ميكنني ذلك..؟

 يéب �إح�صار �للéنة ÷نة �لتحكيم، 

لتو�ف≤ عل������ى �صلحية �للوحات للعرVش، ثم 

يحدد موعد �لعرVش.

و¤، ول �أعر �أحد�ً،  أنا هنا، للمرة �لأ � 

هل ميكن �أن يتم ذلك ب�رشعة..؟

ّ بعين������ني حادتني،  أ�صه، ن¶������ر �إ ه������ّز ر�

، لكنه، �بت�صم بهدوء،  أبلل بنطا فîفت �أن �

رÃا حلالتي �لبائ�ص������ة، ثم وعدين �أن يت�صل 

باللéنة، طالباً مني �لعودة بعد يوم.

وVصع������ت �للوح������ات يف �صال������ة �لعرVش 

�لفارغة، مل ي�صاعدين �لبو�ب بéر �ل�صندوق 

مع������ي �إ¤ �لد�خل، خرê �ملدي������ر من غرفته 

متاأم������ًل �للوحات �حلم������ر�ء، قائًل ب�صوت 

: }غريب.. هذه جم������زرة..z ثم تاب :  مري������

أر�ص������م، و�أحمل دكتور�ه يف تاريخ  أي�صاً � أنا � �{

.z..لفن�

ودعته ب�صمت وخرج������ت.. خرجت �إ¤ 

ء،  �ل�ص������ار �لكبري، تاأملت �ملبنى، م�صيت بب

عائ������د�ً �إ¤ مركز �ملدين������ة، �أبحث عن فندق 

 ،zìأن������ام فيه، يف فن������دق }د�ر �لفر رخي�ش �

ح�صل������ت على ��صفنéة و�صî������ة دون غطاء، 

ت،  مددتها عل������ى �أرVش باح������ة �لفندق، و

أنا، يف �ل�صباì �أيق¶تني �أ�صو�ت �لباعة  كما �

و�صîب �ملدين������ة، بحثت عن مكان �Bكل فيه، 

��صÎيت �صندوي�صة }فلفلz كبرية، جل�صت يف 

حديق������ة، و�أكلت مثل رج������ل قادم من �لع�رش 

�حلéري، ذهبت �إ¤ قاعة �لعرVش، �نت¶رت 

خارجاً، �إ¤ �أن جاءت �للéنة، وكانت جمموعة 

أ�صماءهم يف  أ � من �لفنانني وناق������د، كنت �أقر�

ن بينهم..  Bل�صحاف������ة، وكنت �صعيد�ً باأنني �ل�

تذك������رت كلمات و�لدي، قب������ل �صفري: }�أنت 

فن������ان فا�صل، ونهايتك �صت������وؤول �إ¤ �أن تكون 

.zرشة� حمالً يف �صوق �

الدي،  كان م������ن بني �للéنة }غ������اRي �

عب������د يعقوبي، ممدوì ق�صلن، وعبد �لعزيز 

.zعلو�ن

تقدم غ������اRي بحيويته، ورحب بي ب�صدة، 

، وباأنه������ا مفاجاأة يف �حلركة  مادح������اً �أعما

 ،zلفني������ة �ل�صوري������ة، }مفاجاأة م������ن �ل�صمال�

فاأحببته على �لفور.. ثم قررت �للéنة مر�عاة 

أ�صبو و�حد  ا�صة، �إعطائي مدة � ل¶رويف �

للعرVش، �أي يف �لفÎة �ل�صاغرة بني عرVصني. 
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 ،zي مع������ه �إ¤ جريدة }�لبعثRثم �أخذين غا

حيث كان يكتب فيه������ا، و�أح�رش �مل�صور، ثم 

�أج������رى }غاRيz حو�ر�ً مط������ولً معي، بعدها 

�أخذين �إ¤ بيت������ه يف �مل�صاء، وقدم  طعاماً 

كثري�ً ومتنوعاً، مل �أذقه من قبل.

علقت �للوحات، وعل������ى عéالة، طبعت 

هد�ء، كان  أ�صماء �للوحات و�لإ بطاقة، حتمل �

هد�ء كان:  مر هكذ� �صابقاً، �أذكر باأن �لإ �لأ

}�إ¤ و�لدت������ي.. �لتي حّملتن������ي كل هذ� 

.zلعذ�ب�

، وح�رش  �فتت �ملعرVش يف �لي������وم �لتا

عدد كبري من �لفنانني، كما ح�رش وRير �لثقافة 

، وبعثة تلفزيونية، كانت �للوحات مثل  Bنذ� �

�رشي �أحمر ملته������ب، تغلف جدر�ن �لقاعة 

بالوجوه �ملÎ��صة، وجوه �لفلحني و�لرعاة، 

أو �أرغفة خبز،  أيديه������م عناقيد، نايات، � ويف �

مل يقدمن������ي �أحد للح�صور، فîرجت، �أخذين 

عب������د يعقوبي م جمموعة م������ن طلب كلية 

�لفنون �÷ميلة �إ¤ مر�صمه، حيث كان هنا 

}يو�صف عبدلكيz، �أح������د �أ�صدقائي �÷دد، 

 ،zرين }يو�صف عبد لكي�R ، يف �ليوم �لت������ا

وتغديت عن������ده يف �لبيت، ملحت �صقيقته من 

خلل م�رش� �لب������اب �ملفتوì من غرفة �إ¤ 

�أخ������رى، تاأملت ر�صوم������ه �لكاريكاتريية، �لتي 

Bنذ� يف �ل�صحف. كان ين�رشها �

يف هذه �لفÎة بد�أت �ل�صحافة �ل�صورية، 

تن�������رش �أخبار�ً ومقالت ع������ن �ملعرVش، وعن 

نه يب������دو �أن �صائ≤ �لعربة،  عملية �حلرق، لأ

هم بÎدد،  قد عاد �إ¤ �صالة �لعرVش، و�أخ

ب������اأن �ل�ص������اب �ل������ذي حمل �صندوق������ه معي، 

�أحرق �للوحات و�ل�صندوق يف قمامة }Rقاق 

.zن÷�

∫hDƒ°ùŸG

يف ه������ذه �ل�صن������و�ت مل �أكن ق������ادر�ً على 

أر�صم فيه،  أو � أنام في������ه، � é������ار �أي مكان � ��صت

أو  �صدقاء، � أوقات������ي يف غ������ر �لأ �أم�صي������ت �

حتت درê �لقبو �لتاب������ للمéلة، على �رشير 

حدي������د �أو يف �حلد�ئ≤ يف ف�ص������ل �ل�صيف، 

ث������م على كر�صيني يف مكتب������ي، �أو على �أور�ق 

أر�صل  �لتلف يف �ملطبع������ة �لع�صكري������ة. كنت �

ك من ر�تبي �ملتو�Vص �إ¤ �أهلي،  �لق�ص������م �لأ

أر�صم ملéلة �أطف������ال، و�أكتب عن �لفن  وكنت �

أر�صم لوحاتي، كلما  يف �ل�صحافة �ليومية، و�

أو �مل������كان.. �صاركت يف  توف������رت  �مل������و�د �

معارV������ش كثرية، كانت تقيمه������ا نقابة �لفنون 

�÷ميل������ة يف �صالتها }�ل�صع������بz، و�أ�صبحت 
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��صم������اً معروفاً خلل ه������ذه �ل�صنو�ت، لكن، 

ج������و�ء �لع�صكرية �لتي  عمل������ي يف �ملéلة و�لأ

كان������ت حاV������رشة يف جمال عمل������ي، مل ي�صمحا 

 يوم������اً بزيارة �أهل������ي يف �حل�صكة، �إل مرة 

و�حدة، �أ�صبت بحادث �صري، ك�رشت فيه يدي 

وقدمي، وبع������د �مل�صت�صفى، رمو� بé�صدي يف 

مط������ار دم�ص≤ على مقعد من �حلéر �لبارد، 

خذ مكاين يف �ليوم  Bل ، �أم�صيت ليلتي هنا

 ،zلتا يف �لطائرة �صوب مدينة }�لقام�صلي�

ثناء كان  �لقريبة م������ن }�حل�صكةz، يف هذه �لأ

�صديقاي }عبد �لغني �صعبانz و}عبد �حلكيم 

�حل�صين������يz ي�صد�ن �لفر� �ل������ذي تركته يف 

�ملéلة.

أ�صبوعاً، و�Rد�دت  �أم�صيت يف �حل�صك������ة �

�أوجا يدي د�خل �لقال������ب �÷ب�صيني، �إ¤ 

�أن ح�������رش جدي، فك �لقال������ب، ثم �صد يدي 

بطريق������ة ما، فبد�أت بالتح�صن، ثم عدت �إ¤ 

عملي، }ينت¶رين �لعق������ابz، لتاأخري.. بعد 

 zصي، كان }حن������ا �حلائكVخروجي م������ن مر

ي�صغل مكاين، ثم بد�أت �أعمل حتت �إ�رش�فه، 

أنا �ل������ذي جلبت������ه مل�صاعدتي يف  أنن������ي � م������ �

�لعم������ل ب�صكل ماأجور، حتى يتمكن من �إعالة 

عائلته.. ثم طرد، لرد�ءة قدر�ته، وعدت كما 

كن������ت.. كنت حزيناً �رشود�ً يف �صو�ر دم�ص≤، 

كن������ت �أكتب �صع������ر�ً وهذياناً.. كن������ت غريباً، 

�أحلم بقدوم �ملوت، بدلً من �لنت¶ار �ليائ�ش 

دمة �لع�صكرية..  ل�صي من عملي يف �

كنت �أحل������م بالتفر للر�صم مث������ل �أ�صدقائي 

z و}وحيد مغارب������ةz، و�أحلم مثل  }لوؤي كيا

�لذين ي�صافرون يف بعثات �إ¤ �أوروبة لدر��صة 

�لفن، كنت �أحلم بال�صفر �إ¤ �أي مكان يبعدين 

ع������ن كل �صيء.. كنت �صé������ني عملي، �صéني 

مال �ملقتولة. Bمل و�ل �لأ

ذ�ت م�ص������اء، كن������ت نائم������اً كعادتي على 

�لكر�صي������ني �لعزيزي������ن عل������ي يف مكتبي يف 

أ  �ملéلة، مي������ر �مل�صوؤول ب�صحبة �Bخرين، ويبد�

بال�������رش� يف وجه مدير مكتب������ه }ملاذ� ينام 

zعمر هنا؟

أنه تعب من �لعمل فنام..  يبدو �

أنا �أبكي  فتحت عين������ي و�رشخت: }لz، و�

.zأنام فيه، �صيدي }ل.. لي�ش  مكان �Bخر �

فوج �مل�صوؤول Ãا قلت������ه، فاأمر بتاأمني 

�صكن  باأ�رش ما ميكن، و” ذلك يف منطقة 

}دمرz �لو�قعة غرب������ي دم�ص≤، ح�صلت على 

�صق������ة �صغرية غ������ري مكتملة، �صكن������ت فيها، 

مكنة �ملهملة  وجمعت لوحاتي �ملوRعة بني �لأ
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أر�ص������م من جديد،  عن������د �أ�صدقائي، وعدت �

و�أجهز �ل�صقة تبليطاً ونو�فذ وحماماً.. �إلخ. 

أ�صتلم مقابًل لها لرية  ر�صمت لوحات كثرية، مل �

�صورية، ور�صمت لوح������ات �أخرى، �أقمت بها 

 ، معرVصاً يف دم�ص≤، ثم يف متحف حلب، هنا

يل������ة �حلéم }جانيت  تعرفت عل������ى فتاة Vص

 ìأت������ي م �صديقي }�صل كوركي�شz، كانت تا

�لدين fiمدz، �إ¤ دم�ص≤، لتن�رش مقالتها يف 

نها مل تكن تعر �أحد�ً يف دم�ص≤،  �ملéلة، ولأ

عرVصت عليها �أن تنام عندي، فقبلت، كانت 

تنت¶ر من �صديقة مهاجرة لها يف كند�، مبلغاً 

من �ملال، لتتمكن من �ل�صفر، ولتتزوê هنا 

�أحد �أقاربها، �صافرت، لكنها تركت فر�غاً ما، 

أر�صمها طيلة تلك �لفÎة، و�صميت هذه  كنت �

عمال،  �ملéموعة ب�}مالفاz، وبيعت كل هذه �لأ

ثم عرفت باأنها يف }روم������اz بعد ذهابها �إ¤ 

كن������د�، و�صلتني ر�صالة منه������ا، تتحدث فيها 

عن حالتها �ل�صعبة، وباأنها تعاين من مرVش 

م������ا، مل يكن عندي �صوى جمموعة �أعمال غري 

أر�صلتها مبا�رشة لها، لتبيعها  منéزة بالكامل، �

.. وذ�ت  ، وتي�رش باأثمانها �أمورها هنا هنا

������ت باأنها و�قف������ة �أمام مدخل  �صب������اì، فوج

�ملéلة، تنت¶������رين، مل �أ�صدق عيني، ويف تلك 

ل ت�صافر  �للح¶ة، مزقت ج������و�R �صفرها، ل

نها مل ت�صتط  ثانية، كانت }جانيتz حزينة، لأ

أنها ل تعر �أحد�ً �صو�ي،  �لعودة �إ¤ كند�، و�

يام  كانت }يتيمةz كما تق������ول، ومن خلل �لأ

أ�صميته  �لقادمة �قÎنت بها، ثم رRقنا بطفل �

 ،zأوليفر أ�صمته ه������ي ب� }� تيz، بينما � ب������� }لي

 zأوليفر أ�صهر قليلة، �صافرت جمدد�ً م }� بعد �

، ومل ت�صتط  �إ¤ ب������ريوت، حيث �أقاربها هنا

. Bنذ� هلية � �لعودة ب�صبب �حلرب �لأ

دون �أي ج������و�R �صف������ر، دون �أي وثيق������ة 

ها  ر�صمية، �صوى هويتي �ل�صحفية، �لتي ع

�جتزت �حلدود �إ¤ لبنان، يف بريوت �حلرب 

و�لدمار �لكبري.. ��صتطعت �لتفاق م �صائ≤ 

أو  }مهربz، باإي�ص������ا �إ¤ �ملكان  تاك�ص������ي، �

.zأوليفر �لذي توجد فيه }جانيت و�

أياماً، �ختباأت  مل يكن ذلك �صهًل، �نت¶رت �

قبي������ة �ملتهدم������ة، �إ¤ �أن �أخذين  فيها يف �لأ

رمن������ي، و�صلمني ع������دة هويات  �ل�صائ������≤ �لأ

هر كل  تلفة، طالباً مني ب������اأن �أ باأ�صم������اء 

و�حدة ح�صبم������ا يقوله  يف �لطري≤، وعند 

�لو�ص������ول �إ¤ كل نقطة تفتي�������ش ع�صكرية.. 

ان يف قبو  �أخري�ً و�صلت �إليهم������ا: كانا يîتب

أيام������اً مرعبة،  �إح������دى �لكنائ�������ش، �أم�صينا �
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 ،zصليبا� êوتعرفت عل������ى �لر�ه������ب }ج������ور

و�صاعدنا يف �رش�ء جو�R�ت �صفر لبنانية، ويف 

ليلة د�كنة، خرجنا م������ن بريوت، حيث كانت 

تنت¶رن������ا �صفينة �صيد �ل�صم������ك، لتنقلنا �إ¤ 

و¤  أر�ه للمرة �لأ �������ش.. كان �لبحر �لذي � ق

أن������ا �أح�صن طفلي متكور�ً،  يفاً، و� اً و قا

 ، و اً با �أقن نف�صي بالر�حة �ملميتة، ممتل

ف≤ �÷بلي،  Rرق �لكبريz، تل�صى �لأ لوحة }�لأ

أتر ج�صدي دفعة و�حدة،  �أح�ص�صت وكاأنني �

 êرîأح�ص�صت باأن �مللي������ني من �لذكريات ت�

أم������ي، �إخوتي،  م������ن �لزرقة �لد�كن������ة، وجه �

لوحات������ي، �أ�صدقائي، فق������ر�ء قريتي، حقول 

ليف������ة، �أع�صاب �ل�صطوì، تد�عيات  �لقم �لأ

لت يق¶������ة معي مثل  ة،  وهو�ج�������ش مبع������

�لليل..

Éæ««a ¤EG ∫ƒ°UƒdG

ت  يف فيين������ا، كان �لوق������ت م�ص������اء، فوج

Bب������ة �ملدينة �لقدمي������ة وخلوها من �لب�رش،  بكا

�أو�صلنا �صائ������≤ �لتاك�ص������ي �إ¤ �لعنو�ن �لذي 

 zصليبا� êكنت �أحمله معي، من �لر�هب }جور

أر�صلنا  Bيدينz يف فيينا، �لذي � �إ¤ �لر�ه������ب }�

�إ¤ قرية }تر�ي�صكرخ������نيz، �لتي كانت ت�صبه 

ثكن������ة ع�صكرية كبرية، مكت¶������ة باملهاجرين، 

جر�ء�ت  ام �لإ من �أنحاء �لعامل كافة، وبعد �إ

لة �لكثرية منحونا ثياباً و�أغطية. �ص و�لأ

بعد حو� �ل�صهر م������ن و�صولنا، �صلمت 

لن������ا ج������و�R�ت خا�صة بلون �أخ�������رش، خا�صة 

 Îباملهاجري������ن �أمثالن������ا، وكان علين������ا �أن ن

هذ� �ملقر �لكبري، �ل������ذي كان ي�صم ق�ص�صاً 

أنح������اء �لعامل، كان هذ�  بع������دد نزلئه من كل �

�ملق������ر مع�صك������ر�ً خا�ص������اً ب������الأ �ملتحدة، 

خرجن������ا نبحث ع������ن �صك������ن يف فيينا، وعن 

Bيدي������نz، ح�صلنا على �صقة  طري≤ �لر�هب }�

أي������ة نقود، وكان  قدمية رطب������ة. مل تب≤ معي �

 ،zيدينB أل������ت }� عل������ي �لبحث ع������ن عمل، ف�صا

ملاني������ة، فقال:  ع������ن معنى كلمة �لفن������ان بالأ

}مال������رz، �صéل������ت �لكلم������ة عل������ى ق�صا�صة، 

وذهب������ت �إ¤ مركز تاأمني �لعم������ل للعاطلني، 

 ، فة هنا �صلم������ت �لق�صا�صة لل�صي������دة �ملو

فاأعطتن������ي ورقة فيها عن������و�ن ما، يف �إحدى 

�ل�صو�ح������ي، فذهبت، فكان������ت �رشكة لدهن 

 zلبيوت، فعملت دهاناً، ثم �لتحقت }جانيت�

ملاني������ة جماناً، وكان  Ãعهد لتعلي������م �للغة �لأ

 ،Rوéصاوية ع� أوليفرz يبقى عن������د �صيدة  �{

كان������ت جارتنا يف �لبناء �لذي ن�صكنه، وكانت 

Bرن�صتz، وهو  هذه �÷ارة تطل≤ عليه ��صم }�
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أوليفرz كان �أقرب �إ¤  ن }� �ص������اوي، لأ ��صم 

�ل�صقرة، وتقول باأنه ي�صبه �لنم�صاويني. كنت 

أر�صم جمموعة لوحات كلما توفرت  �ملادة  �

و�لوقت، وذهبت بلوحاتي �إ¤ �صالت �لعرVش 

خرى، مل تقبل �صالة  ودكاكينها، و�حدة تلو �لأ

، �إ¤ �أن تعرفت على  و�حدة بعرV������ش �أعما

دكان �صغري لبي �للوحات �لتéارية، فطلبو� 

أ�صéار�ً.. مل �أكن قد  أر�صم Rه������ور�ً و� مني باأن �

ر�صم������ت ذلك م������ن قبل، وم ذل������ك، وVصعت 

لوحات������ي يف R�وية �لغرفة �لكب������رية، وبد�أت 

أن�ص������خ لوحات لفنان������ني �نطباعي������ني، بعد  �

، ذهبت بع�رش لوحات �صغرية طرية �إ¤  أ�صبو �

�لدكان، ��ص������Îى �صاحب �ملحل مني لوحتني 

، م�صت  أع������اد �لباق������ي �إ ب�صع������ر رمزي، و�

أو تقنية،  ربة � أتر  أر�صم، مل � أنا � �صابي و� �لأ

�إل وحاول������ت �لعمل بها يف ر�ص������م �لطبيعة، 

ل ي�صÎي �لقليل مني، ومل يكن  لك������ن �ملحل، 

ذلك يكفي لت�صدي������د �لتكاليف �لتي �أ�رشفها 

 zل������و�ن، ثم عملت }جانيت ثمن �لقما�ش و�لأ

 ، يف معمل للمîللت، ثم عملت �أي�صاً هنا

ويف �مل�ص������اء، كنت �أمر على fiطة �لقطار�ت 

أنت¶ر م �ملت�صولني و�ل�صكارى،  �لكبرية، كنت �

أو ثياباً، كانت توRعها  وجبة �صورب������ة �صاخنة �

ريية. علينا �إحدى �لدور �
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ارية،  تعرف������ت على تاج������ر لوح������ات 

كانت له عدة دكاكني يف فيينا، ويعمل عنده 

ر�صامون كثريون، �أغلبه������م قادم من �ملع�صكر 

، حمل������ت لوحاتي �مللونة  Bنذ� �ل�صÎ�ك������ي �

أو �ل�صكاكر، و�نت¶رت  قم�ص������ة � مثل دكان �لأ

م غ������ريي، يف �صاحة للمبن������ى �لكبري �لذي 

ي�صكنه تاج������ر �للوحات.. حني تاأمل لوحاتي 

تي.. �صاألني، ملاذ� ل �أوق على لوحاتي،  وهي

ب������ز، ولي�صت مما  نه������ا Ãثابة � فاأجبته لأ

أري������د ر�صمه، وميكنك �أن توق عليها بال�صم  �

�لذي تريد، فطلب من������ي �أن �أوق باأي ��صم، 

�رشيط������ة �أل يك������ون ��صم������اً �رشقي������اً، فقلت: 

أ �لتاجر ي�صÎي لوحاتي  }مالف������اz، وو�ف≤، بد�

لو�ن،  ب�صع������ر Rهيد، وكان يهبني �لقما�ش و�لأ

أر�صم ليل نهار،  خر، وبد�أت � Bترك������ت �لعمل �ل

ملانية  أوليف������ر، تعلمت منه �للغة �لأ وبéانبي �

�لتي ينط≤ تاأثر�ً بéارتنا �لعéوR، ثم �أدخلته 

�إ¤ د�ر للح�صان������ة، ور�حت }جانيتz تدر�ش 

يف �÷امع������ة، خرج������ت �إ¤ �لطبيعة، ورحت 

أر�ه مبا�رشة: كروم �لعنب، وحقول  أر�صم م������ا � �

أر�صم  عب������اد �ل�صم�ش، وقتها، �أح�ص�صت باأنني �
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بحرية جيدة، بعيد�ً عن عذ�ب ن�صخ �للوحات 

������ة، وكان تاج������ر �للوح������ات م�������رشور�ً  �لردي

أ يدف  �صعر�ً �أعلى  بتéربتي �÷ديدة، وبد�

أربعة �أعمال  للوحة �لتي يîتاره������ا، ثم بعت �

جدي������دة ل�صالة عرVش �صغرية، وقد عرVصها 

�صاحب �ل�صالة يف �ملهرجان �ل�صنوي للفنون 

يف مدينة }فر�نكفورتz. بعدها باأيام، ح�رش 

�إ¤ فيينا، رجل �أمريك������ي عéوR، كان ��صمه 

هر حزنه، عندما ر�Bى  Bرن������وتz، �أ }هربرت �

�ملكان �ل������ذي �أعي�ش في������ه، و�حلالة �لفقرية 

�لتي كانت تعي�صها عائلت������ي �ل�صغرية، وقال 

أري������د �أن تكون �بني  ن، � Bبح������ر�رة: }منذ �ل

ن،  Bوكل ما تر�صمه بعد �ل ،zÎلث������اين بعد }بي�

z، دف   تر�صل������ه �إ¤ عنو�ين يف نيوي������ور

ثلثة �Bل دولر، وذهب..
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��صÎيت بهذ� �ملبل �لكبري كمية كبرية من 

ل������و�ن و�لقما�ش، وحاملة لوحات، ��صÎيت  �لأ

ناه، وكل ما كنت �أحبه من مو�د  أ كل ما كنت �

�لر�صم.. وبد�أت �أخ������رê كل يوم �إ¤ �لطبيعة 

أبح������ث عن من¶ر ي�صدين.. كنت  و�حلد�ئ≤، �

أر�صم،  أتاأمل كل �صيء، وب�رشعة عéيبة، كنت � �

قب������ل �أن يغ������ري �ل�ص������وء �مل�صهد �ل������ذي كنت 

�أحتوي������ه. بعيني وبع�ص≤ كب������ري وحب، تعلمت 

�صي������اء وحركته������ا، تعلمت كيف  تفا�صي������ل �لأ

يكون �للون م�صبع������اً بال�صوء و�لغبار ور�ئحة 

أتاأمل حقول �صقائ≤ �لنعمان،  �صياء.. كنت � �لأ

أ�صكن م������كان ولدتي..  بé������و كبري، وكاأنني �

�أخذتني �لطبيعة ب�رشه������ا �لكبري، ومنحتني 

Bفاقاً جديدة للتعبري.. �

ح�صل������ت عل������ى �÷ن�صي������ة �لنم�صاوي������ة، 

أبني على  طفال، بد�أت � وكذلك }جانيتz و�لأ

رVش �لت������ي ��صÎيتها بقرV������ش من �لبنك،  �لأ

أ  خ������رى، بد� وبي������دّي، وVصع������ت حéرة تلو �لأ

ء، ثم �صكنت فيه بدلً عن  �لقبو يكتم������ل بب

�ملر�صم �لذي ��صتاأجرت������ه، كان �لوقت �صتاًء، 

وكان �لقبو ب������ارد�ً، ومل تكن نو�فذه �ل�صغرية 

مغلق������ة بعد، �ص������وى بطبقة م������ن �لبل�صتيك 

، وكذل������ك �لباب، ف�صقطت مري�صاً،  �ل�صفا

كان �÷ري�ن يéلبون  �لدو�ء و�ل�صاي..

بعده������ا، ذهبت كالع������ادة، لزيارة �أطفا 

أ�صم  ، لكنني هذه �مل������رة مل � �صبو بنهاي������ة �لأ

�صوتاً، �إ¤ �أن خرجت جارتنا �لعéوR، وقالت: 

}جانيت و�أولده������ا �صافرو� �إ¤ �أمريكا، هذ� 

 ،zصفة�B أنا � أ�صتطي قوله لك، يا بني، � كل م������ا �

و�أغلقت �لباب.



ΩO ¤Eا ∫ƒëàj øØلEا ∫ƒëàj øØلE : ا ªYر حªد

ول  3502010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

ماذ� �أحكي لك؟.. لقد كان �أطفا كل ما 

كنت �أملكه، كانو� عز�ء لغÎ�بي. ملfiهم.. 

حركاتهم.. ر�ئحتهم..

نزل������ت �إ¤ �ل�ص������ار مثل طف������ل يتيم. مل 

�أعر ماذ� �أفعل غري �لبكاء.

�أحل������م Ãكان �أود في������ه ج�صدي وحيد�ً، 

 êمن������ه ر�ئحة �لغن������م و�لدجا êرîمكان������اً ت

أع������ر حدوده وت�صاري�صه،  و�لزعÎ، مكاناً �

Bة. كلما ن¶رت �إ¤ وجهي يف �ملر�

كل �صباì.. حني �أو�جه �مل�صاحة �لبي�صاء 

يف مر�صم������ي، ي�صتح�������رشين �لوط������ن، و�أقن 

نف�صي بالنتماء ولعبة �لزمن، لكن، وطني ل 

أ�صكنه ب�صمت. يز�ل مر�صوماً، �

نهار �لتي  كنت وحي������د�ً مثل �لكلمات و�لأ

ى، �حلقول  تÎ������îق مفا�ص������ل �مل������دن �لك������

و�لودي������ان، قبل �أن ت�ص������ب يف بحر كبري.. مل 

أو �أمكنة �لقتل  تعد �ملدن وRح������ام �لنا�������ش، �

أو تثري �هتمامي كما كان  رهاب، تعذبني، � و�لإ

أ�صم مو�صيقاي،  أتاأم������ل لوحاتي، و� من قبل، �

ب������اأ، هروباً من  أع������ر كيف يكون �لفن  و�

 ، �لذ�ت، وكيف يكون موتاً يقÎب من �لو�ق

كن من �لتعر عليه  وكيف يكون وطناً مل �أ

بعد!

أيها �لزمن، �أعر كيف يكون �لفن  �إيه.. �

لوناً يتحول �إ¤ دم.

أر�صم وردة بي�صاء. وبهذ� �لدم، ماRلت �

بعد �أعو�م من �لغÎ�ب، و�صلتني دعوة 

علم �ل�صورية، ك�صيف  ر�صمية م������ن وR�رة �لإ

ول يف  �رش على مهرجان �ملحبة و�ل�صلم �لأ

�للذقية.. بكيت حني ملحت عيناي �حلدود 

�ل�صورية ع������ نافذة �لطائ������رة، �أخري�ً.. يف 

�ملطار كان �أهل������ي وح�صد كبري يف �نت¶اري، 

�لتقي������ت باأهل������ي بع������د كل ه������ذ� �لغياب يف 

�للذقية، ثم يف دم�ص≤، �صاركت يف �ملهرجان 

باأربعة �أعمال م������ن �لقيا�صات �لكبرية، كانت 

علم �هتماماً  أياماً غني������ة، و�أبدت �أجهزة �لإ �

أ�صبوعني  خا�ص������اً بزيارتي تلك، ع������دت بعد �

�إ¤ فيين������ا، منت¶ر�ً �لوع������ود �لتي قدمت  

Ãنحي جو�R �صفر �صوري.
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قيم  ثم، �صاف������رت جم������دد�ً �إ¤ �صورية، لأ

�صد بدم�ص≤، ثم معرVصاً  معرVصاً يف مكتبة �لأ

ولت م �أخي  أتا�صيz، و Bخ������ر يف غالريي }� �

}ع�صامz مثل �صائ �أجنبي، يتعر على معامل 

�صورية �لهامة، �صافرنا �إ¤ �ل�صاحل �ل�صوري، 

و��صÎيت  �ل�صاح������رة،  بطبيعت������ه  و�أعéب������ت 
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قطعة �أرVش، يف منطق������ة خلبة، �صîورها 

بي�صاء، وماء بحرها بلون }�لتوركيزz، وبد�أت 

ور�ق  جر�ء�ت �لقانونية �لر�صمية وتقدË �لأ �لإ

�إ¤ �÷هات �ملîت�صة للح�صول على �ملو�فقة 

ا�صة من  لبناء متحف، ي�ص������م �ملقتنيات �

رVش. �لفن �ل�صوري �ملعا�رش، على هذه �لأ
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ء �ل�رشقي �ل������ذي ينبت من  ه������ذ� �ل������د

، حني ت�صافر عينا يف �متد�د�ت  غري توق

مياء�ت  �للوح������ة، ما ه������و �إل ن������و م������ن �لإ

، للÎكيز  �لت�صويرية يف �لعمل �لفني، وبالتا

 zردة للتعبري عن }�ملحتوى������éعلى �لطرق �مل

أو لوحة د�خل������ة يف لوحة،  كوج������ود �إط������ار، �

اه �للوحة لفر�صاة  �نعطا ق�رشي حلركة �

، و�أحéام مÎ�كمة، وكاأنها  ذ�ت عنف مفاج

�صفل  �أكو�م ب�رش، لها �نعطافات حادة نحو �لأ

، وكاأنها  أ�صف������ل �للوحة �÷ه������ة �ليمنى من �

z، و�صîب  حتمل عبثية }جام�ص������ون، بولو

zê، وت�صويرية }فر�نز ملين،  }روبرت ر��صن

..zأو ويليم دي ونيك �

يطالب عمر حمدي، حني يتكلم باللون، 

باأن تك������ون �للوحة، وكاأنه������ا �ملîرê �لقدري 

للتعب������ري، �لبقع������ة �للوني������ة �ل�صوئية، لون 

fiاي������د، ومتل�ش، وكاأنه������ا �لقلب يف fiي 

د�ك������ن، كل هذه �لفاعلي������ات �حل�صية، وهذ� 

مل،  �لقبول �ل�صكلي لبناء �للوحة وح�صدها بالأ

ثل، باخت�ص������ار، ملحم������ة مو�صيقية، حني 

تتدف������≤ كل عنا�رشه������ا يف منته������ى �ل�صعود 

علك �أمام فنان كبري، ميار�ش  دفعة و�حدة، 

ن�صاين من �أجل �أن تكون �حلياة �أك  فعله �لإ

�أهمية وخ�صوبة..

عمر حمدي }مالف������اz �لذي ير�صم حتت 

نحه  أث������ري�ت ب�رشي������ة متع������ددة، و�لت������ي  تا

ارج������ي، �إ¤ �ملتعة  ������روê من �÷ل������د � �

مل، وحرية �لتعر على �لنف�ش،  �لد�خلية بالأ

أري������د �أن �أعر ما �لذي  أر�صم، ل � }عندم������ا �

اثل �صط������ �للوحة، �لذي هو  �أفعلهz، بني 

حق������ل ن�صا• �نفع������ا متف≤ م������ �لد�خل، 

وبني �لق������درة �ملتميزة لل�صيطرة على فوVصى 

.. بد� �مل�صاكل �لت�صويرية لعملية �لإ

�لكثاف������ة  �ل�صف������اء،   ،êلت������در� ة،  �لن������

�لتمدد،  و�ملنح�رشة،  �ملتدفق������ة  وخ�صائ�صها 

، �÷دب، �لنقباVش، �لوRن، �حلر�رة،  �لدف

، كل هذه �لقيم دفعة  قريب بعيد بعاد:  �لأ

 zريدية ل≤ } و�حدة، ويف تد�خل غريب 

حتمل لغتها �لو�قعي������ة وتاأثريها. }ينبغي �أن 
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تر�ص������م باإح�صا�ش، ولي�ش Ãعرف������ةz. �لر�صم 

بهذ� �لعم≤ من �أجل �أن تكون كل لوحة، كًل 

ع�صوياً. هذه �حلق������ول �لل�ت�صالية، تتعل≤ 

على نحو �صارم بالوحدة، وعلمات مت�رشبة 

يف �لد�خ������ل، م������ن ذكري������ات و�Bلم. }و�أدخل 

ول  يباً.. �أVص������ ��صطو�نة.. و�أ مر�صم������ي ك

مثل طفل فقد �أمه..z، مثل �للح¶ات �لكثيفة 

عد�م، �أي  �لتي ت�صب≤ �ملوت، �أو حالة قبل �لإ

طر.. هذه  �للح¶������ة �لتي ت�صب≤ هب������و• �

�للح¶������ات، هي fiور �للوح������ة.. حني تكون 

�للوحة دفاعاً عن �لنف�ش.

������زون كبري،   ،zعم������ر حم������دي }مالفا

تتد�خ������ل يف هند�صت������ه، مفاهي������م �للوح������ة 

}�ل�صكل و�لل�ص������كلz، تتوVص علماتها من 

خ������لل ثقافة ب�رشية، طويل������ة �لعمر، بد�أت 

�رشة  بتاأمل �÷������در�ن �لطينية، وم������رور�ً بالأ

و�ل�صéاجي������د �مللون������ة، �لتي كان������ت و�لدته 

ت�صنعه������ا، وت�صعه������ا فوق بع�صه������ا �لبع�ش، 

و�لثياب �مللونة يف �ل�صينما �لهندية، �لطبيعة، 

وجوه �حل�صادين، و�أفلم �لكابوي، م�صاحات 

�للون يف �لطبيعة، كثافة �ملوؤثر�ت من تاريخ 

 ، �لف������ن، �حل�صارة، �لتéرب������ة، ع�صقه للفر�

ل�صî������ب �للون، و�رش�ح������ة �ل�صكل، كل هذ�، 

ل يز�ل يتح������ر بî�صو�صية عل������ى �أج�صاد 

لوحته، ويéعله، يفكر، ب������اأن �للوحة �صتبقى 

معبد�ً.. طق�ص������اً بد�ئياً، م�صكوناً باحتمالت 

جديدة، وثنائية �حلياة و�ملوت..

أك �لفنون بد�ئية،  } ل جديد يف �لفن.. �

z..ك معا�رشة، �ليوم هي �لأ

د. �صعد � �لطويل. لندن 993

❁				❁				❁

äÉ£fi

• تزوê �لفن������ان عمر حم������دي ثانية من 
�صيدة �أجنبية.

• �فتت������ �Bخر معارVص������ه يف �صالة }�Bرت 
أي������ار  ومل يقم  هاو�������شz يف دم�ص������≤ يف �

أيام، وتركه حتت  م �ملعرVش �ص������وى خم�صة �

�إ�������رش� �أخيه �ل�صيد ع�ص������ام حمدي، حتى 

أيار. �Bخر �

3 �ألف دولر،  • يبي لوحته �لكب������رية ب� 
. كما قيل، ويبي �ل�صغرية بن�صف هذ� �ملبل

• يعت������ بارعاً جد�ً يف ر�ص������م �لبورتريه، 
وقد �أقام معارVش كثرية يف �لوطن و�ملغÎب.

• �أVص������ا �إ¤ ��صمه كلمة }مالفاz ف�صار 

يعر يف �أوروبة و�أمريكا به.

أر�د �إن�ص������اء م������كان للف������ن �ل�ص������وري  � •

�ملعا�رش.

¥µ



‘É≤ãال •Éسûالن øe äÉëØس‘É≤ãال •Éسûالن øe äÉëØس‘É≤ãال •Éسûالن øe äÉëØ UسUس

353 ول  2010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

UسëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘

ô¡°ûdG ÜÉàc

»Hر©dG ¥öûŸG ‘ áيfلما©dG

اآخر الكالم

æيdG á©رHيá.. ’ح�سد C’G

Úس� G حمدCG :OGعدEG

EGعدOG وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

FQي�ض ëàdGرjر



ول  3542010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

❁

ò
ájQƒس�  »Hر©dG çGÎdG ‘ åاحHو ÖjOCG

ëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘سëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘سëØاe äن ûædGسا• ãdGقا‘ UسUس

❁

Úس� G حمدÚس� G حمدCGG

 : GôJ C’Gh Üô©dG ô Dƒe’Gh Üô©dG ô ƒe’Gh Üô©dG ô

Î بني �صورية صÎ بني �صورية صÎ بني �صورية  صط������ار �لتطور �ملتنامي لعلقات �لتعاون و�لنفتاì �مل�صط������ار �لتطور �ملتنامي لعلقات �لتعاون و�لنفتاì �مل� يف �إ

نت مكتبة صنت مكتبة صنت مكتبة  صادية و�لثقافية و�لفكرية، �حت�صادية و�لثقافية و�لفكرية، �حت� ادية و�لثقافية و�لفكرية، �حت�صادية و�لثقافية و�لفكرية، �حت�ص صعدة �لقت�صعدة �لقت� عدة �لقت�صعدة �لقت�ص ص�ص� تلف �لأ وتركيا على 

ارة صارة صارة  ص��رية تاريخ وح�ص��رية تاريخ وح� ��رية تاريخ وح����رية تاريخ وح�� م�ص��� م�ص����تر�  �تر�  ر �لعرب و�لأ ر �لعرب و�وؤ ر �لعرب و�و و������≤ فعاليات مو������≤ فعاليات م ������≤ فعاليات مص������≤ فعاليات مص ص�صد بدم�ص�صد بدم� �لأ

بحاث للتاريخ  �ل������ذي �أقامت������ه وR�رة �لثقافة �ل�صوري������ة بالتعاون م مرك������ز �لأ

أر�صيكا يف ��صطنبول. �صلمية � و�لفنون و�لثقافة �لإ

و��صتعرV������ش �لدكتور رياV������ش نع�صان �Bغا وRير �لثقاف������ة يف �فتتاì �أعمال 

�صلم وحتى �لوقت  ������ر تاريخ �لعلقات �لعربية �لÎكية منذ م������ا قبل �لإ ������ر تاريخ �لعلقات �لعربية �لÎكية منذ م������ا قبل �وؤ ������ر تاريخ �لعلقات �لعربية �لÎكية منذ م������ا قبل �و و�ملو�مل
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�أن هذه �لعلقات مل تقت�رش  �لر�هن موVصحاً

ب، بل تعدتها صب، بل تعدتها صب، بل تعدتها  صي������ة فح�صي������ة فح� ي������ة فح�صي������ة فح�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صمور �ل�صمور �ل� عل������ى �لأ

هد� صهد� صهد�  صت�صت� ت�صت�ص ص¤ �÷و�ن������ب �لعلمية �لو�ف������رة، م�ص¤ �÷و�ن������ب �لعلمية �لو�ف������رة، م� �إ

ف������ذ�ذ �لتي �أغنت  ل��ل��لم �لأ ������ �ع����ع��� اهم������ات �لصاهم������ات �لصاهم������ات �لأ �Ãص�Ãص

Îكة، ويف صÎكة، ويف صÎكة، ويف  ص������م �لثقافية و�لفكري������ة �مل�ص������م �لثقافية و�لفكري������ة �مل� ������م �لثقافية و�لفكري������ة �مل�ص������م �لثقافية و�لفكري������ة �مل�ص ص�لقو��ص�لقو��

و صو صو  صول فيل�صول فيل� او �لفار�بي كاو �لفار�بي كاأ و �لفار�بي كصو �لفار�بي كص صمقدمتهم �لفيل�صمقدمتهم �لفيل�

أك  لم يف ح�صارتنا، و�لبريوين �لذي يعد صلم يف ح�صارتنا، و�لبريوين �لذي يعد صلم يف ح�صارتنا، و�لبريوين �لذي يعد � صم�صم�

ية. رشية. رشية.  رشعقلية علمية عرفتها �لب�رشعقلية علمية عرفتها �لب�

إوقال وRير �لثقافة: �إن �لدماء �لÎكية �لتي  �وقال وRير �لثقافة: �إوقال وRير �لثقافة: 

يار�ت  بذل������ت يف قافلة �حلرية تعبري عن �

�÷ديدة لÎكيا �لتي جاءت كتحالف ح�صاري 

يق������ف م �لعدل Vصد �ل¶ل������م وم �حل�صارة 

كد�وكد�وؤكد�ً واني������ة Vصد �حل�ص������ارة �ملادي������ة مواني������ة Vصد �حل�ص������ارة �ملادي������ة م اني������ة Vصد �حل�ص������ارة �ملادي������ة مصاني������ة Vصد �حل�ص������ارة �ملادي������ة مص صن�صن� �لإ

يéابيات يف �لعلقة  إورة �لÎكيز على �لإورة �لÎكيز على �لإ ورة �لÎكيز على �لرشورة �لÎكيز على �لرش VرشVرش

�صي  تر� من �أج������ل �أن  بني �لع������رب و�لأ

تقبل fiاولني Rيادة صتقبل fiاولني Rيادة صتقبل fiاولني Rيادة  صبعلقة وثيقة معا يف �مل�صبعلقة وثيقة معا يف �مل�

�لتدف≤ يف �لÎجمة بني �لطرفني. 

فري صفري صفري  صونه������ون �صونه������ون � أ م������ن جانبه ق������ال عم������ر �

إ≤: �إن �لعلقات بني  �≤: �إ≤:  ≤: ص≤: ص ص�÷مهورية �لÎكية بدم�ص�÷مهورية �لÎكية بدم�

كل صكل صكل  ص وقد تطورت ب�ص وقد تطورت ب� �لعرب وتركيا مهمة جد�ً

تند صتند صتند �إ¤ رو�ب تاريîية بني  صملحو وهي ت�صملحو وهي ت�

تر�  كل ع������ام وبني �لصكل ع������ام وبني �لصكل ع������ام وبني �لأ صتر� ب�صتر� ب� �لع������رب و�لأ

يما من خلل صيما من خلل صيما من خلل  ص�ص� لكل خا�ش ولكل خا�ش ول كل خا�ش وصكل خا�ش وص ص ب�ص ب� ني��ني��ني ������ �وري����وري��� وري���صوري���ص صو�ل�صو�ل�

�لثقافة و�لعاد�ت و�لتقاليد. 

ي �لباحث صي �لباحث صي �لباحث  صوVص �لدكت������ور عفيف بهن�صوVص �لدكت������ور عفيف بهن� أ و�

������ر يف هذ�  ������ر يف هذ� وؤ ������ر يف هذ� و وهمي������ة قيام �ملوهمي������ة قيام �مل يف �لتاري������خ �أ

هد تعاون������ا قويا بني �لعرب صهد تعاون������ا قويا بني �لعرب صهد تعاون������ا قويا بني �لعرب  ص�لوقت �لذي ي�ص�لوقت �لذي ي�

ورة رشورة رشورة �إثبات ح�صورنا يف ن¶ام  رش��رش�� ������ �تر� ل�����تر� ل���� و�لأ

عامل������ي يكفل حقوقن������ا �مل�رشوع������ة لفتاً �إ¤ 

أر�صيكا يف  بحاث � �أهمية ما يقوم به مركز �لأ

�لتاأكيد على �مل�صرية �مل�صÎكة و�ل�صعي �لد�ئم 

لتéديد هذه �لعلقات. 

و�أكد �لدكتور نزي������ه معرو نائب مدير 

بح������اث للتاريخ و�لفن������ون و�لثقافة  مركز �لأ

أر�صيكا �أن Rيادة �أو��رش �لعلقات  �صلمية � �لإ

دي������د�ً مل�صار هذه  �ل�صوري������ة �لÎكية تاأتي 

�لعلقات �لطيبة ملا نلم�صه من �صغف و�صعادة 

ب������ني �ملéتمعني �ل�ص������وري و�لÎك������ي �للذين 

يتبادلن �لزيار�ت للتعر على خ�صو�صيات 

أ�ص�������ش �ملحب������ة و�ل�صد�قة  بع�صه������م ور�صم �

و�لتفاهم حول �مل�صال �مل�صÎكة. 

ر عدة جل�صات  وقد ت�صمن برنام �ملوؤ

بحثي������ة �صار بها باحثون من �صورية وتركيا 

و�لبلد�ن �لعربي������ة، تناولت �أو��رش �لعلقات 

�لعربي������ة �لÎكي������ة، حي������ث حت������دث �لدكتور 

وليد رVصو�ن يف مد�خلة ل������ه بعنو�ن �لعرب 

جنبي  و�ل�صلجق������ة و�لدفا Vصد �لغ������زو �لأ

تر� �ل�صلجقة يف  حول �لدور �لتاريîي للأ

�لت�صدي للحملت �ل�صليبية يف بلد �ل�صام 

لت fiتف¶ة بهويتها  مبينا �أن ب������لد �ل�صام 

�صلمي������ة رغ������م كل �حلملت  �لعربي������ة و�لإ

�ل�صليبية �لتي ��صتهدفتها. 

وتطرق �لدكتور جنكيز تومان من تركيا 

يف مد�خلته �لعلق������ات �لÎكية �لعربية قبل 

�طورية �لعثماني������ة م�صري�ً �إ¤ �÷ذور  م �لإ

�لتاريîية �لعميقة للعلقات �لÎكية �لعربية 
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مبينا عم≤ �لعلق������ات �لÎكية �لعربية لي�ش 

ا يف �لتعليم  من �لناحية �ل�صيا�صية فق و�إ

و�لفن و�لثقافة. 

وحت������دث �لدكت������ور نذي������ر �لع¶م������ة يف 

ت������ر� و�لدفا  مد�خل������ة بعنو�ن �لعرب و�لأ

 �Îجنبي عن ��ص ع������ن �لدولة Vصد �لغزو �لأ

تر� يف �لدف������ا و�ملقاومة Vصد  �لعرب و�لأ

مر�ك������ز �لنفوذ و�لق������وة يف �لعهود �لتاريîية 

أ�ص������ار �إ¤ �لدور �لهام �لذي لعبه  �ملîتلفة، و�

ة Vصد بيزنطة وروما و�أوروبة  تر� للتعب �لأ

�لتي حاولت �أن تîرê من �أRمة تز�يد �صكاين 

وفائ�ش ق������وة معريف و�قت�صادي وتكنولوجي 

م������ر �لذي �أدى �إ¤  بال�صيط������رة على �لعامل �لأ

Rمنة �حلديثة  ن�صوء حرك������ة �ل�صتعمار يف �لأ

ملقي������ا �ل�صوء عل������ى هذه �لروؤي������ة يف �صياق 

تر� معا ل�صد  تاريîي لتعاون �لع������رب و�لأ

�لعدو�ن عن �أرVصهم وحقوقهم. 

أ�ص������ار �لدكت������ور توفال بوRنب������ار �إ¤ �أن  و�

أ�ص�صا علقتهما قبل وبعد  تر� � �لع������رب و�لأ

تلفة  �لف������Îة �لعثمانية كاأع�ص������اء يف دول 

أثناء �حلكم �لعثماين كانو� رعايا دولة  ولكن �

تر� كاأع�صاء  و�حدة وقد ناVصل �لعرب و�لأ

عد�ء  يف دولة و�حدة من �أجل �لق�صية Vصد �لأ

ارجيني.  �

ر جمموعة  وناق�ش �مل�صارك������ون يف �ملوؤ

م������ن �ملحاور �لتي ركزت على �لتاأثري �ملتبادل 

بني �لثقافت������ني �لعربية و�لÎكية يف جمالت 

دب و�للغة و�لفنون و�لعمارة، حيث حتدث  �لأ

�لدكتور علي �لقّيم معاون وRير �لثقافة حول 

�لقو��ص������م �مل�صÎك������ة بني �ملو�صيق������ى �لعربية 

و�لÎكي������ة، ور�أى �لقّي������م �أن تط������ور �ملو�صيقا 

و¤ تت�صم  �لعربي������ة جاء عل������ى مرحلت������ني �لأ

�صالة �لعربية و�لثانية بالتفت و�لتد�خل  بالأ

�صلمي  تلف �لعنا�رش �ملكونة للعامل �لإ م������ 

كن������ت بعده������ا بال�صتف������ادة م������ن �لثقافة 

أل������≤ ثانية يف  �ملو�صيقي������ة �لعثماني������ة من �لتا

بد� حيث كانت هذه �لفÎة  ل≤ و�لإ جمال �

Ãثابة حت������ول جذري تعان≤ فيه������ا �ل�صعبان 

�صلمي  �لعربي و�لÎكي حتت ر�ية �لدين �لإ

هر ذلك  و�متزجت ثقافتهما �متز�جا كليا و

غاين و�لتاأليف �ملو�صيقي ويف  جليا يف ن¶م �لأ

أ�صماء  م�صتوى �لÎنيمات �ملو�صيقية وتوحيد �

أ�صماء �ملقامات  درج������ات �ل�صلم �ملو�صيق������ي و�

أو �مل�صطلحات �لفنية.  �ملو�صيقية �

و�أوVص �لقّيم �أن �لغناء �لÎكي دخل �صتى 

�أرج������اء �لوطن �لعربي عن طري������≤ �لتهاليل 

�مل�صتعملة يف �مل�صاجد وقبيل �صلة �لعيدين 

م�ص������ري�ً �إ¤ �أن ج�صور �لتب������ادل بني �ملو�صيقا 

�لعربية و�لÎكية مكن������ت من �Rدهار وتطور 

�ملو�صيق������ا عل������ى يد عبده �حلم������و وfiمد 

عثمان و” تهذيب �لتو��صي و�لقدود وتبادل 

�ً �أن �لتاأثري  ترجمته������ا بني �ل�صعب������ني معت������

R يف �لقو�لب  �لÎكي يف �ملو�صيقا �لعربية ي

لية مثل �لب�رش و�ل�صماعي و�للونغا.  Bل�

كما تطرق �لدكتور برهان كور �أوغلو من 

تر� يف  تركيا يف مد�خلته �إ¤ �إ�صهامات �لأ
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�صلمي يف جمالت  تط������ور �لفكر و�لعل������م �لإ

د�ب مبين������اً دور �ملد�ر�ش  Bلعل������م و�لفنون و�ل�

أن�صاأها �لوRي������ر �ل�صلéوقي  �لن¶امي������ة �لتي �

ن¶������ام �مللك يف بغ������د�د يف تدري�������ش �لعلوم 

أ�صار  �لعلمي������ة �إ¤ جانب �لعلوم �لديني������ة، و�

�لباحث �لÎكي �إ¤ دور حركة ترجمة �لكتب 

�ليونانية  للح�صارتني  �لفل�صفي������ة  و�لتيار�ت 

�صلمي  �لقدمية و�لهلن�صتية يف تطور �لفكر �لإ

لفت������ا �إ¤ دور �لعامل �لÎكي �ل�صهري �لبريوين 

يف جمالت �لرياVصيات و�لطب وعلم �لفلك 

Bث������اره �لتي ماR�لت تثري �إعéاب  و�لهند�صة و�

 . علماء �لع�رش �حلا

�أما �لدكتور خ�رشو �صوبا�صي فتحدث يف 

مد�خلته �لت������ي حملت عنو�ن }فن � يف 

موؤث������ر�ت �لثقافة �لÎكي������ة �لعربيةz عن دور 

تر� يف تطور � �لعربي  طاطني �لأ �

خلل فÎة �حلكم �لعثماين وو�صوله �إ¤ قمة 

بد� حيث �صاهم������و� م�صاهمة  �÷م������ال و�لإ

������ �ملتمثلة يف  كب������رية يف تثبيت قو�عد �

�صطر وتركيب  أ�صكال �حل������رو ون¶������ام �لأ �

�لكلم������ات وغ������ري ذلك من م¶اه������ر �÷مال 

 . بد� و�لإ

دب������ني �لعربي  وح������ول �لÎجمة ب������ني �لأ

و�لÎك������ي ر�أى �لدكتور ن������ور �لدين جفيز �أن 

بد�عات �لفنية �لتي كتبت باللغة  كثري� من �لإ

أو �لÎكية ترجمت �إ¤ كلتا �للغتني  �لعربي������ة �

ولقت �هتماما كبري�ً م������ن قبل �لقر�ء �صو�ء 

ت������ر� لكن هذه �لÎجمات  أو �لأ من �لعرب �

ت عن طري������≤ لغة ثالثة و�صيطة  كثري� ما 

ما يîل≤ م�صكلة لدى �لقار �حلقيقي لفتا 

�إ¤ �أن م�صكل������ة �لÎجمة �ملبا�������رشة لها �صلة 

حقيقية باملثقف������ني و�مل�صتغلني باللغة ب�صفة 

جل هذ� عليهم �أن يكثفو� جهودهم  عامة ولأ

على �لÎجمة �ملبا�������رشة دون ��صتîد�م لغات 

بد�ع������ات �لفنية دورها  و�صيط������ة لتاأخ������ذ �لإ

�حلقيقي يف م�صاهمتها يف تعزيز �لعلقات 

بني �ل�صعوب. 

أم������ا بî�صو�ش ف������ن �لعم������ارة فقد بنّي  �

�لدكتور عفي������ف بهن�صي �أن �لطر�R �ملعماري 

يف �صوري������ة �صهد تط������ور�ً كب������ري�ً منذ �لقرن 

أ�صلوبه  �ل�صاد�������ش ع�رش م�صتوحي������اً عنا�رشه و�

من �لعمارة �لعثماني������ة، م�صري�ً �إ¤ جمموعة 

������ت يف دم�ص≤ وف≤ هذ�  أن�ص �مل�صاج������د �لتي �

�لطر�R مث������ل جام �ل�صيخ fi������ي �لدين بن 

أ�صعد با�صا  عرب������ي و�لتكية �ل�صليمانية وخان �

�رشوية  وق�������رش �لع¶م �إVصافة �إ¤ م�صéد �

يف حلب وجمم������ �لعثمانية �لذي يق Vصمن 

متح������ف �لتقاليد �ل�صعبي������ة يف حلب وكذلك 

جام خالد بن �لوليد يف حم�ش �لذي �أعيد 

بناوؤه كلياً ح�صب �لطر�R �لعثماين. 

فيما �ختارت �لدكتورة بغد�د عبد �ملنعم 

أوه������ام �ل�صت�رش�ق عن �ملدينة �لعربية  fiور �

يف �لع�������رش �لعثم������اين �أكدت في������ه �أن �لفÎة 

ثل �نحطاطا للمدن مثلما عم  �لعثمانية مل 

طاب �لغربي �ل�صت�رش�قي، وقدمت نقد�  �

ملفهوم �للمدنية �ل�صت�رش�قي ونقد �لن¶رية 
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�صلمية  �ل�صت�رش�قية �لت������ي تقارن �ملدينة �لإ

م������ �ملدين������ة �لكل�صيكية �لقدمي������ة �إVصافة 

�إ¤ نق������د م�صطل �لق������رون �لو�صطى �ملعمم 

حالي������ا وعلقته �مل�صبوه������ة باملدينة �لعربية 

يف ه������ذه �لفÎة ونق������د دور �ل�صو�صيولوجيني 

در��صاتهم  ربط������و�  �لذين  بولوجي������ني  و�لن

ونتائéها بدر��صة �أي مدينة. 

وتطرق �ملهند�ش �ملعم������اري fiمود Rين 

�لعابدي������ن �إ¤ م�صاج������د �صوري������ة يف �لع�رش 

�لعثم������اين، وخت������م �لدكتور يو�ص������ف نعي�صة 

�حلديث ح������ول ملم������ فن �لعم������ارة عند 

Bثارها يف دم�ص≤ ما بني �لقرن  �لعثماني������ني و�

�ل�صاد�������ش ع�رش ومطل �لقرن �لع�رشين مبيناً 

�أن �لعثماني������ني ��صتîدمو� يف جمال �لعمارة 

أ�ص������كال وتعاب������ري موروثة ج������رى تطويرها  �

�صورية  Bا م������ن �حل�ص������ار�ت �لéفكان������ت مزي

 êوروبي������ة �ل�صابق������ة فح�صل ذل������ك �لنتا و�لأ

من تلك �حل�ص������ار�ت و�لتقالي������د �لعثمانية 

�صلمية. و�لإ

هذ� وكان �لعماد ح�صن توركماين معاون 

نائب رئي�������ش �÷مهورية قد �أكد يف كلمة له 

ر وما تناوله �لباحثون خلله �صل  �أن �ملوؤ

�إVص������اء�ت قيمة وغنية عل������ى �لثقافة و�لفن 

و�لتاريخ و�ملوروث �مل�صÎ للعلقة �لتاريîية 

، و�أVص������ا �إن هنا  ت������ر� ب������ني �لعرب و�لأ

حاجة �إ¤ مزيد من هذه �لفعاليات �لثقافية 

لتو�صي �ملوروث و�لتاريخ �مل�صÎ �لذي كان 

ت������ر� ع �لتاريخ و�لذي  يéم �لعرب و�لأ

ا  يéذر �لعلقة لي�ش فق������ بني �لدول و�إ

ب������ني �ل�صعوب �ملر�صحة للتط������ور و�ل�صتمر�ر 

موؤكد�ً �أن مثل هذه �لن�صاطات �لثقافية تلبي 

ما تتطلبه �لعلقات �÷ديدة و�ملتéددة بني 

تر� وحتديد�ً بني �صورية وتركيا،  �لعرب و�لأ

موؤك������د�ً �أن �لعلق������ة �ل�صوري������ة �لÎكية �لتي 

ت�صه������د تطور�ً �رشيع������اً ومتنامياً تاأتي ترجمة 

�صد وبرنام  لروؤية �ل�صيد �لرئي�������ش ب�صار �لأ

قيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية وحت¶ى بدعم 

أ�صا�ش متني ور��صخ  جماهريي وت�صتن������د �إ¤ �

و�إر�دة �صيا�صية وتو�ف������≤ �صيا�صي وم�صاحات 

و��صع������ة وم�صÎكة بني �صوري������ة وتركيا لفتا 

وذجا يحتذى  �إ¤ �أن ه������ذه �لعلقة ت�صكل 

هد  لعلقات �ل�صع������وب و�لدول �ملتéاورة و

نها و�صل������ت �إ¤ م�صتوى  أو�ص������ لأ لعلق������ات �

تلف �ملéالت. ��صÎ�تيéي يف 

 :IójóL ájôKCG äÉaÉ°ûàcG

مريكية  ثرية �لأ �أثمرت �أعم������ال �لبعثة �لأ

�لهولندية �مل�صÎكة للمو�صم �حلا يف موق 

أم �ملر� �رشق مدينة حل������ب عن �كت�صا  ت������ل �

ونزية  أثريني يعود�ن �إ¤ �لفÎة �ل مدفن������ني �

8 قب������ل �مليلد د�خل  �لقدمية ح������و� 

أثرية وع�رش  �أحدهم������ا قطعة ذهبية ولق������ى �

جماج������م ب�رشية تعود �إ¤ �لفÎة ذ�تها، وذلك 

ح�صب ما �رشì ب������ه رئي�ش �صعبة �لتنقيب يف 

Bث������ار ومتاحف حلب، �لذي قال: �إن  مديرية �

�ملدفنني �ملكت�صفني يقعان يف منطقة �ملد�فن 

�ن من �أهم �ملد�فن  �لرئي�صية من �لتل ويعت
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�ملكت�صفة خ������لل عمل �لبعث������ة �صابقا و�لتي 

يزي������د عددها على ع�������رشة مد�فن لفتا �إ¤ 

أنهم������ا مبني������ان من �حلé������ر ويحتويان لقى  �

أنهم������ا ل�صî�صيات  جنائزي������ة ما ي������دل على �

مهمة يف ذلك �حلني موVصحا �أن �ملكت�صفات 

أم �ملر�  ثري تدل على �أن مدينة � يف �ملوق �لأ

�طورية �مليتانية �لتي  م كانت جزء�ً م������ن �لإ

ق�صى عليه������ا �حلثيون، م�صيف������اً �أن �لبعثة 

ت خلل �أعماله������ا �لتنقيبي������ة �ل�صابقة  ع������

أربعة هياكل  99 عل������ى � و�لت������ي بد�أت عام 

حليو�ن������ات ت�صب������ه �حلم������ار �لوح�صي Vصمن 

مدف������ن للحيو�ن������ات و�ص منطق������ة �ملد�فن 

أنه������ا حيو�نات هéينة  �ملركزي������ة للتل يعتقد �

كانت ق������د حتدثت عنها �لنقو�������ش �ملكت�صفة 

أي�ص������اً و�لتي دّل������ت هياكلها على  يف �إيب������ل �

غر�Vش �لنقل فق ثم  Bنذ� لأ ��صتîد�مها �

تطورت فيما بعد ل�صتîد�مها يف �لزر�عة.  

ثرية  ت �لبعثة �لأ وعلى �صعيد �Bخر ع������

�ل�صورية �ل�صوي�رشي������ة �مل�صÎكة خلل �أعمال 

ر �لهمل Ãنطقة �لكوم  هذ� �لعام يف موق ب

أثرية وع¶ام  يف �لبادي������ة �لتدمرية على لقى �

حيو�نات تعود �إ¤ ع�صور ما قبل �لتاريخ. 

Bثار تدمر  وبه������ذ� �ل�صدد �أوVص مدي������ر �

ت على  أنه������ت ن�صاطها ع �أن �لبعث������ة �لتي �

�أدو�ت �صو�ني������ة م�صغولة وع¶������ام حيو�نات 

منها �÷مل وحم������ار �لوح�ش ووحيد �لقرن 

و�لغ������زلن تعود �إ¤ ع�صور م������ا قبل �لتاريخ 

مر �لذي يوؤكد �لتنو �حليوي يف �ملنطقة  �لأ

معات  وغناها Ã�صادر �ملياه �للRمة لقيام 

ب�رشية وتطور ثقافتها ع �لع�صور، لفتاً �إ¤ 

�أن �لبعثة ك�صفت عن هذه �للقى يف 3 طبقة 

متعاقب������ة على عم≤ يزيد على  مÎ�ً وهي 

ثرية  ل تز�ل غني������ة باملعطيات و�ملعلومات �لأ

ية  îإ¤ �ملزيد من �لتحاليل �مل� êلتي حتتا�

بحاث �÷يولوجية �للRمة. و�لأ

 :¿É°ùª∏J ¤EG á«eÓ°S E’G áaÉ≤ãdG 

دع������ت وRيرة �لثقاف������ة �÷ز�ئرية خليدة 

 Ëصلمية �إ¤ تقد� تومي �ل������دول �لعربية و�لإ

ما تزخ������ر به من ثقاف������ة و�مل�صاركة بقوة يف 

�صلمية  ت¶اهرة }تلم�صان عا�صمة �لثقافة �لإ

 .z

وقال������ت تومي: �إن �÷ز�ئ������ر مقبلة على 

ى  �حت�ص������ان فعاليات ه������ذه �لت¶اهرة �لك

�لر�مية �إ¤ تفعيل �لن�صا• �لثقايف و�لتعر 

خ������ر، و�أVصاف������ت �أن �لتح�ص������ري�ت  Bعل������ى �ل

جن������اR �مل�صاري  جاري������ة على قدم و�ص������اق لإ

ثري������ة و�ملن�صاBت  �لثقافي������ة وترمي������م �ملعامل �لأ

ة  �لثقافية ل�صتقب������ال Vصيو �÷ز�ئر كتهي

 zو}�ملدينة �لعتيقة zوترميم }ق�رش �ل�صلطان

و}د�ر �حلدي������ثz �لت������ي كان������ت قلع������ة علم 

وتربي������ة ت�صتîدمها جمعية �لعلماء �مل�صلمني 

�÷ز�ئري������ني يف بث �لوعي �لديني و�لوطني 

ملحاربة �ل�صتعم������ار �لفرن�صي، م�صرية �إ¤ �أن 

�حلكوم������ة �÷ز�ئرية ر�ص������دت مبلغا ماليا 

Vصîما من �أجل �إجن������اR م�صاري ثقافية من 

بينها �إن�صاء �ملرك������ب �لثقايف �ل�صîم ببلدية 
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�ملن�ص������ورة وهي م������ن �لبلدي������ات �لتاريîية 

يف ولي������ة تلم�صان و�إن�ص������اء مركز للدر��صات 

ول من نوعه يف  ندل�صي������ة �لذي يعت������ �لأ �لأ

�÷ز�ئر و�ملغ������رب �لعربي و�لذي �أجنز على 

�صلمي، وبينت  �لنم �ملعماري �لعرب������ي �لإ

توم������ي �أن �÷ز�ئ������ر �صب≤ له������ا �أن �حت�صنت 

عا�صمة �لثقاف������ة �لعربية �صنة 7 لتكون 

�صلمي������ة �إVصافة ثقافية  عا�صمة �لثقافة �لإ

3
�صلمية. للéز�ئر وللدول �لعربية و�لإ

 IQÉª©dG IõFÉéH RƒØJ »∏gÉ÷G á©∏b

 :á«dhódG

�أعلن متحف �صيكاغو للعمارة و�لت�صميم، 

وروبي لفنون �لت�صاميم �ملعمارية  و�ملركز �لأ

و�لدر��ص������ات �حل�رشي������ة ع������ن ف������وR }قلعة 

بي  أبو � �÷اهليz يف مدينة �لعني باإمارة 

بéائ������زة �لعم������ارة �لدولي������ة Vصم������ن �أف�صل 

 ، جناR�ت �ملعماري������ة �حلديثة لعام،  �لإ

وقد جاء �ختيار قلعة �÷اهلي من Vصمن 95 

مبنى وم�رشوعا ح�رشيا حول �لعامل تعد معامل 

معمارية متميزة ” �إجناRها موؤخر�. 

ات من �لت�صاميم  و��صتقطبت �مل�صابقة �مل

م�ش،  من �أك من 5 بل������د�ً من �لقار�ت �

أ�صلوب  وذكر من¶مو �مل�صابقة �لتي �عتمدت �

Bر�ء كبار �ملعماريني، �أن �لختيار�ت  ��صتفتاء �

ر�عت عو�مل كثرية وVصم������ن �رشيحة و��صعة 

من �ملب������اين �لتي ت�صمل ناطح������ات �ل�صحاب 

يات �ل�رشكات و�ملكاتب و�ملتاحف  ومباين لك

كم������ا  �لثقافي������ة.  و�ملن�ص������اBت  و�ملوؤ�ص�ص������ات 

�صمل������ت �مل�صابقة �ملعارV������ش �لفنية و�مللعب 

ى  و�مل�صت�صفي������ات وfiط������ات �لقط������ار �لك

أبني������ة �مل�ص������ار و�لت�صامي������م  و�÷�ص������ور و�

�ص������و�ق، �إVصاف������ة �إ¤ �إعادة  �حل�رشي������ة و�لأ

 ìية و�مل�صارîثي������ة و�لتاري�Îإحياء �ملر�كز �ل�

و�ملط������ار�ت و�÷امع������ات. ودخ������ل �ملناف�صة 

 mلعديد م������ن �لكنائ�ش ودور �لعب������ادة ومبان�

حكومية و�رشوì ومن�صاBت ترفيه. 

وتعد }قلعة �÷اهل������يz علمة معمارية 

وتر�ثية مميزة خ�صو�صا بعد �نتهاء عمليات 

ة  �لÎمي������م و�لتéدي������د �لتي قام������ت بها هي

ب������ي للثقافة و�ل������Î�ث، حيث �أعادت  أبو �

ة �فتت������اì �لقلعة لل������زو�ر يف دي�صم �لهي

ول Ã 8نا�صبة �لعيد �لوطني  كان������ون �لأ

مار�ت، مما حولها �إ¤ متحف د�ئم  لدولة �لإ

ومعرV������ش ي�صتقطب �ل������زو�ر و�ل�صائحني يف 

مدينة �لعني. 

و�أوVص fiمد خلف �ملزروعي مدير عام 

بي للثقافة و�لÎ�ث، �أن م�رشو  أبو � ة  هي

أت������ي يف �إطار جملة  تطوي������ر قلعة �÷اهلي يا

م������ن �مل�صاري �لثقافية �لهام������ة �لتي با�رشت 

بي للثقاف������ة و�لÎ�ث بتنفيذها  أبو � ة  هي

يف مدينة �لع������ني، و�أكد �أن �لنقل������ة �لنوعية 

�لتي ب������د�أت ت�صهدها �حلرك������ة �لثقافية يف 

مدينة �لع������ني ت�صمل تاأ�صي�ش و�إطلق �لعديد 

من �مل�صاري �لÎ�ثية �لثقافية �ملتميزة، حيث 

ماك������ن �ملنا�صبة  ������ة على توفري �لأ تعمل �لهي
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تلف   Ëن�صطة �لثقافية وتقد ل�صت�صافة �لأ

أ�صكال �لدعم �للوج�صتي.  �

ويعود تاريخ }قلعة �÷اهليz عام 898 

وتعت �أحد �أهم �ملع������امل �لتاريîية يف مدينة 

�لعني و�أك قلعه������ا، حيث قام �ل�صيخ R�يد 

بي  أبو � ول حاكم �إمارة  R�يد �لأ بن خليفة 

9 ببناء  يف �لفÎة �ملمتدة من 855 �إ¤ 9

هذه �لقلع������ة بالقرب من �إحدى �مل�صتوطنات 

حول و�ح������ة �÷اهل������ي، وجع������ل منها fiل 

�إقامت������ه �ل�صيفية وبا�رش منه������ا بالعديد من 

فلê و�نتهاًء  �مل�صاري������ �لتطويرية ب������دء�ً بالأ

باملب������اين �لدفاعية، وت������دل �لنقو�ش �ملكتوبة 

على �لبو�بة �÷نوبية للقلعة على �أن �لقلعة 

�ملربع������ة �لد�خلية تعود �إ¤ ت�صعينيات �لقرن 

�لتا�ص ع�رش ميلدي، وكانت �لقلعة ت�صتîدم 

كا�صÎ�حة �صيفية للعائلة �حلاكمة، كما كانت 

ثل رمز �ل�صتق������ر�ر �ل�صيا�صي �لذي حققه 

�ل�صيخ R�ي������د بن خليفة خ������لل فÎة حكمه 

�لطويل������ة، وتعت������ �لقلعة �ملربع������ة �لد�خلية 

ê �لد�ئري �ملنفرد من �أقدم �أجز�ء هذ�  و�ل

�ملوق �لتاريîي، وم������ن �ملرج �أن يكون قد 

ê ملر�قبة وحماية �لو�حة من  ” بناء هذ� �ل

�ملغريين و�لغز�ة.

 :≈≤«°SƒŸG ∫ÉM

ناق�صت جمموعة من �لباحثني و�لفنانني 

كادمييني وعلماء �ملو�صيقى من �ل�صنغال  و�لأ

ردن  و�لأ و�ل�ص������ني  وفرن�ص������ا  و�أوRبك�صت������ان 

ر حو�ر Ãدين������ة �أ�صيلة يف  وتركي������ا يف موؤ

�ملغ������رب Vصمن فعالي������ات مهرجانها �لثقايف 

، وذل������ك يف �إط������ار م�صاركة  للع������ام �حل������ا

ب������ي للثقافة و�لÎ�ث من خلل  أبو � ة  هي

م�رشوعه������ا }مركز �لع������ني للمو�صيقى يف عامل 

�ص������لمz، و�لذي يهد �إ¤ �إتاحة �لفر�صة  �لإ

للفنان������ني للنقا�ش وتبادل �ل������روؤى حول حال 

�صلم، وما يéب حمايته  �ملو�صيقى يف عامل �لإ

من هذ� �لÎ�ث و�حلفا عليه. 

وحت������دث رئي�������ش �ملéل�������ش �ل�صت�صاري 

�صلم،  ملرك������ز �لع������ني للمو�صيقى يف ع������امل �لإ

�رشيف خزند�ر، ع������ن مهام �ملركز ون�صاطاته 

�لتي ت�صمل يف بع�������ش جو�نبها تن¶يم ور�ش 

عمل وحفلت مو�صيقي������ة، وتنفيذ جمموعة 

من �مل�صاري �ملتمثل������ة برقمنة كل �ملحتويات 

������ر �ملو�صيق������ى �لعربي������ة يف  �مل�صéل������ة Ãوؤ

، و�إتاحته������ا لعلم������اء  93 �لقاه������رة �صن������ة 

�ملو�صيقى يف �أقر��ش مدجمة خلل �ل�صنو�ت 

�لقادمة،وذل������ك �إ¤ جان������ب م�������رشو حماية 

أو م������ا يع������ر بالهدهدة يف  تر�ني������م �ملهد �

�صلمية، حيث �أن �لكثري من هذه  �لبلد�ن �لإ

طفال �لكثرية  �لÎ�ني������م وغريها من �أغاين �لأ

Bخ������ذة يف �لختفاء بحيث ي�صتîدم  خرى � �لأ

قر��ش �ملدجمة وغريها من �لو�صائل  باء �لأ Bل�

طفالهم قبل  لكÎوني������ة بدلً من �لغن������اء لأ �لإ

 .zلنوم�

�أما باب������ا ما�صني �ص������ني، م�صت�صار رئي�ش 

Bلي������ة للطريقة  � ìÎر�ء �ل�صنغ������ال فق������د �قRو

�لتي يéب �تباعها م������ن �أجل �صون �ملوروث 
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نو�  �ملو�صيق������ي، تقوم على ت�صéي������ل هذه �لأ

من �ملو�صيقى من �أج������ل �لباحثني و�ملتاحف 

ول، موVصحاً �أن هذ� �ملوروث من  يف �ملقام �لأ

�صميم م�صريتنا يف �لتطور، وينبغي �حلفا 

علي������ه دوما باعتب������اره و�صيل������ة للتعر على 

5
جذورنا �لفنية و�لÎ�ثية.

 ™`̀e É```̀¡```̀î```̀jQÉ```̀J ô``̀cò``̀à``̀°``̀ù``̀J Ó```̀°```̀S

 :áæ°UGô≤dG

��صت�صافت مدينة �صل �ملغربية مهرجانا 

فري������د� من نوعه �إحي������اء لتاريخ �ملدينة �لتي 

�Rدهرت من خلل �لتéارة و�أعمال �لقر�صنة 

يف مطل �لقرن �ل�صاب ع�رش. 

و�حتف������ى مهرج������ان �لقر��صن������ة �لثالث 

بتاريخ �ملدينة �لت������ي كانت قاعدة للقر��صنة 

ب������ر �لذي������ن كان������و� ي�صطون عل������ى �صفن  �ل

مع¶مها �أوروبية ويغريون على قرى �أوروبية 

أو�ئل �لقرن  منذ بد�ية �لقرون �لو�صطى �إ¤ �

�لتا�ص ع�رش، حيث �صار ع�رش�ت �لر�ق�صني 

و�لعاRفني وفناين �ل�صري �ملحليني يف عرVش 

مثري خلل �ملهرجان ح�رشه �Bل �ملتفرجني 

أ�صاطري �لقر��صنة  �لذي������ن عا�صو� جمدد� جو �

�لذين �صنعو� �صهرة مدينتهم عامليا. 

ويهد �ملهرجان �لذي �نطل≤ عام 6 

ويقام مرة كل عامني �إ¤ �لÎوي ملدينة �صل 

ن مدينة  Bلتي كانت ميناء مهماً و�أ�صبحت �ل�

فقرية، �إ¤ جانب ذلك فهو يعد فر�صة لفناين 

�ملغرب �ل�صبان ومنهم طلب �ملدر�صة �لوطنية 

لفنون �ل�ص������ري وهي �لوحيدة من نوعها يف 

�ملغ������رب، وقد ��صتغرق م�صمم������و �لرق�صات 

ع������د�د لعروV������ش �ملهرجان  أ�صهر للإ �صبع������ة �

�لتي قدمها ط������لب �ملدر�صة �لوطنية لفنون 

�ل�ص������ري وط������لب معهد �لرق�������ش و�لفنون 

�ملعا�رشة بالرب������ا• ومعهد �لرق�ش يف �صل، 

حيث قدم������ت عروVش ه������ذ� �ملهرجان �أمام 

ح�ص������ون �ملدينة �لقدمية، وقلعتها �لتاريîية 

�لت������ي تطل على �لبحر، به������د تقدË هذه 

ماكن �لتي �صكلت �إ¤ عهد طويل �لذ�كرة  �لأ

6
�لتاريîية ل�صكان هذه �ملدينة.

 :»eÓ°S E’G ⁄É©dG ‘ ójÈdG º¶f

�أ�صدر م�������رشو }كلم������ةz للÎجمة �لتاب 

ب������ي للثقاف������ة و�ل������Î�ث كتاباً  أبو � ������ة  لهي

�صلمي  يدية يف �لعامل �لإ بعنو�ن }�لن¶������م �ل

دم ê. �صيلفر�صتاين. Bل zقبل �لع�رش �حلديث

�صاليب �لت�صال  ويق������دم �لكتاب و�صفا لأ

دنى  فت يف �ل�������رشق �لأ �لر�صمي������ة �لت������ي و

�صلم وحتى �لع�رش  منذ ع�صور ما قب������ل �لإ

�ململوكي، ويوVص كيف وVص �حلكام �لن¶م 

يدية ليبقو� �صيطرتهم على �أ�صقا و��صعة  �ل

رVش، وكيف مكنت هذه �لن¶م  �لتي  من �لأ

هرت قبل قرون من �خfi �Îركات �لبîار 

أو �ل�صيار�ت تدوير�ً �رشيعاً وفاعًل لب�صائ  �

ح�صنة �إ¤ �لفو�كه  تلفة: فم������ن �لب�رش و�لأ

خبار و�لر�صائل  ، �إVصاف������ة للأ �لغريب������ة و�لثل

. بالطب

وتناول �لكتاب دور تقنية �لت�صالت يف 

�صلمي وكي������ف �صاهمت �لثقافة  �لتاري������خ �لإ
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�طوري������ة يف �ل�������رشق  �لبدوي������ة يف بن������اء �إم

دنى، كما تعرV������ش للطرق �لتي ميزت من  �لأ

ة نف�صها عن  �صلمية �لنا�ص خللها �لدولة �لإ

�طوريتني �لبيزنطية و�ل�صا�صانية �للتني  م �لإ

�صبقتاها.

جدير بالذكر �أن �لكت������اب يعد م�صاهمة 

لتاري������خ ن¶������م �لت�ص������الت يف �لع�رش قبل 

دنى طال �نت¶ارها،  �حلديث يف عامل �ل�رشق �لأ

ويع������د موؤل������ف �لكت������اب �Bدم ê. �صلفر�صتاين 

و�ص  باحثا وfiاVرش� يف در��صات �ل�رشق �لأ

دن������ى وRميل كلي������ة }كوي������نz يف جامعة  و�لأ

أك�صف������وردz وتعن������ى �هتمامات������ه �لبحثي������ة  �{

دنى منذ  بالثقافة و�حل�ص������ارة يف �ل�رشق �لأ

�صلمي قبل �لع�رش  �لقدم وحتى �لع�������رش �لإ

�حلديث، �أما مÎج������م �لكتاب عزيز �صبحي 

جاب������ر فهو مÎج������م �أردين يعمل fiاVرش� يف 

Bد�به������ا يف جامعة  جنليزية و� ق�صم �للغ������ة �لإ

ردني������ة وحا�ص������ل على درجة  z �لأ }�لريم������و

 .. �ملاج�صتري يف �للغويات من جامعة �لريمو

وترجم عزيز �صبح������ي مل�رشو }كلمةz �لتاب 

ب������ي للثقافة و�لÎ�ث عدة كتب  أبو � ة  لهي

 êملوؤلفه جر zوي������ منه������ا كتاب }�لنق������د �لبي

ج������ر�رد وكت������اب }�لبومةz ملوؤلف������ه ديزموند 

 7
مور�ش.

 :Ohó◊G ÈY çGÎdG

بي للثقافة و�لÎ�ث  أبو � ة  �صاركت هي

������ر �ل������دو �لذي ن¶مت������ه من¶مة  يف �ملوؤ

�لÎ�ث ع  �ليون�صك������و يف بانك������و ح������ول 

أ�ص������ه �لدكت������ور نا�رش  �حل������دود بوف������د تر�

عل������ي �حلمريي مدي������ر �إد�رة �لÎ�ث �ملعنوي 

ة.  بالهي

ر 8 دولة من منطقة  و�صاركت يف �ملوؤ

�ء يف  B�صيا و�ملحي������ �لهادي �إVصافة �إ¤ خ �

�لÎ�ث من �أفريقيا و�أمريكا �للتينية و�أوروبة 

ف�ص������ًل عن مر�قبني و�أكادمييني من �أوروبة، 

كادمييني وممثلني  �إ¤ جانب جمموعة من �لأ

عن �ملن¶مات غري �حلكومية. 

ر بهد تعزيز  وياأتي تن¶يم ه������ذ� �ملوؤ

أ�ص������كال �لتعاون بني �لدول ومن �ل�رش�عات  �

بينها وحثها وم�صاعدتها على تقدË ملفات 

م�صÎكة لت�صéي������ل عنا�رش تر�ثها �ملعنوي يف 

�لقائمة �لتمثيلية للÎ�ث �لثقايف غري �ملادي 

للب�رشية يف �ليون�صكو. 

مار�تي خلل �أعمال  و��صتعرVش �لوفد �لإ

م������ار�ت �لر�ئدة وجناحها  ربة �لإ ر  �ملوؤ

يف تقدË مل������ف دو غري م�صبوق من حيث 

�÷ودة وعدد �لدول �مل�صاركة فيه. 

و�أوVص������ �لدكت������ور نا�رش �حلم������ريي �أن 

بي للثقاف������ة و�لÎ�ث وبالتعاون  أبو � ة  هي

ة   ة �لبي مار�ت وهي م نادي �صق������اري �لإ

ب������ي ��صتطاعت ح�صد �لطاقات وحث  أبو �

 دول������ة على �مل�صارك������ة يف هذ� �مللف هي 

خم�������ش دول م������ن �أوروبة وخم�������ش دول من 

B�صيا، موVصحاً �أن  �لع������امل �لعربي ودولتان من �

�إع������د�د ملف دو يعت عملية �صاقة تتطلب 

�لكث������ري من �ل�ص و�÷هد و�إجر�ء �ت�صالت 
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م �لدول �ملعنية، ف�صًل عن م�صاعدة بع�ش 

�لدول و�لتاأكد م������ن �إعد�دها لقو�ئم �لÎ�ث 

لديها و�إمكاناتها وخططها �مل�صتقبلية ل�صون 

تر�ثها �ملعنوي ب�ص������كل عام و�ل�صقارة ب�صكل 

خا�������ش، لفت������اً �إ¤ �ملكا�صب �ملتع������ددة �لتي 

حت�ص������ل عليها �ل������دول �مل�صارك������ة يف �مللف 

، و�إ¤ �لتحديات �لتي تعVÎش عملية  �لدو

، وخا�صة �مللفات �مل�صÎكة  �لت�صéيل �ل������دو

�لكبرية. 

أي�صاً خ������لل �مل�صابقة تقدË ملفني  و” �

�Bخري������ن دولي������ني لعرV������ش �ملكا�ص������ب �لهامة 

 zRكة وهم������ا ملف }�لنريوÎم������ن �مللفات �مل�ص

B�صيوية، وملف  �ل������ذي �صارك������ت في������ه 7 دول �

رجنتني  �لتانغ������و �لذي �صاركت فيه كل من �لأ

م������ار�ت يف  ورغ������و�ي، و�أوVص������ وفد �لإ و�لأ

أبرR �ملكا�صب �لتي حتققت للدول  مد�خلته �أن �

�مل�صاركة يف �ملل������ف �مل�صÎ هي �حتفال كل 

دول������ة بت�صéيل �لعن�رش �لÎ�ثي يف �ليون�صكو 

و�لذي يعد مك�صبا لي�ش لها فح�صب بل للعامل 

أي�ص������اً، م�صري�ً �إ¤ �أن �إع������د�د �مللف �لدو  �

يلعب دور�ً هام������اً يف ت�صéي �حلو�ر �لثقايف 

8
. بني �لأ

 :IQÉ°T E’G ΩGóîà°SG øY hO ô Dƒe 

ملانية  �حت�صن������ت مدينة فر�نكف������ورت �لأ

ر �لدو �ل������ذي ن¶م حتت  فعالي������ات �ملوؤ

�ص������ارت يف �لتعبري عن  عن������و�ن ��صتîد�م �لإ

3 خبري من مع¶م  �لنف�������ش Ã�صاركة نحو 

�ء �مل�صاركني  �أنحاء �لعامل يف م�صعى من �

������ر �إ¤ نقل نتائ������ �أبحاثهم  يف ه������ذ� �ملوؤ

للمéتم������ لل�صتفادة منه������ا حيث تبني على 

�صارة يف �حلديث  �صبيل �ملثال �أن ��صتîد�م �لإ

�صياء  طف������ال ي�صاعدهم على فه������م �لأ م �لأ

أن������ه من �ملمك������ن �أن ي�صاهم  ، و� ب�ص������كل �أ�رش

�ء �ملîت�صني يف  ������ �لتدريب على �أيدي �

طباء على �لتفاهم م مرVصاهم  م�صاعدة �لأ

�صتاذة  ب�ص������كل �أف�صل ح�صب ر�أي مولل������ر، �لأ

يف عل������م �للغة �لتطبيق������ي بéامعة فيادرينا، 

عو�م  أنها �كت�صفت خلل �لأ أ�صارت �إ¤ � �لتي �

�ملاVصي������ة Ã�صاعدة فري≤ من �لباحثني حتت 

�صار�ت �لتي  �إ�رش�فها �أن هنا نوعني من �لإ

ت�صتî������دم يف �لتعبري ع������ن �لنف�ش وقالت �إن 

ا ما، كحركة على �صبيل  �ليدين تقل������د�ن �صي

 .zش حي حلدثVملثال }وكاأنه عر�

ن�ص������ان ميكن �أن  أك������دت مولل������ر �أن �لإ و�

يتدرب عل������ى �لقيام باإ�ص������ار�ت بعينها حيث 

با�صتطاعت������ه �لتعر عل������ى �أي مذي تدرب 

على �لقيام بحرك������ة بعينها، �إذ ي¶هر للعيان 

�أن يديه ل تتحركان بعفوية، بل بعد �أن يكون 

قد نط≤ بالكلم �لذي يريد تاأكيده من خلل 

 .zصارة� �لإ

�صبان  وكانت موللر �أجرت در��صة عن �لأ

�صار�ت يف  ملان فيما يتعل≤ با�صتعانتهم بالإ و�لأ

أثناء  أك �إ�صارة � �صبان � �حلديث فوجدت �أن �لأ

بحاث حول  ملان، يذك������ر �أن �لأ �لكلم من �لأ

�صار�ت يف �لتعبري بد�أت ب�صكل  ��صتî������د�م �لإ

منهéي منذ ت�صعينيات �لقرن �ملاVصي.
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وتعت������ مدين������ة فر�نكف������ورت على نهر 

�صار�ت  أملانيا مرك������ز �أبحاث �لإ ودر �رشق � �لأ

�÷�صدية �لتي ت�صتîدم بتلقائية للتعبري عن 

�لنف�������ش كو�صيلة �إVصافي������ة لل�صان. وحتت�صن 

بحاث يف  ه������ذه �ملدينة �أحد �أك مر�ك������ز �لأ

 9
هذ� �ملéال على م�صتوى �لعامل.

 :á«æ«JÓdG ÉµjôeCG øe »FGhQ

أ�صهر  يعد كارلو�ش فوينت�������ش و�حد�ً من �

9 يف  رو�ئيي �أمريكا �للتينية، ولد عام 8

بل������دة }باناماz حي������ث كان و�لده يبا�رش عمله 

�لدبلوما�صي كم�صت�ص������ار ثقايف للمك�صيك يف 

مريكية، وق�صى طفولته  �لوليات �ملتحدة �لأ

مريكية:  و�صباه يف �أماكن كثرية من �لقارة �لأ

و��صنطن، مك�صيكو �صيتي، مونتفيديو، بيون�ش 

أير�ش، �صانتياجو، وريديوجانريو. �

ج������اRة يف �حلقوق  بع������د ح�صوله على �لإ

�نتقل فوينت�ش �إ¤ جنيف ملتابعة در��صاته يف 

�لدكتور�ه، ثم �صغ������ل منا�صب �إد�رية يف بلده 

�ملك�صيك، وعني �صفري� لبلده يف فرن�صا من 

، ث������م ��صتق������ال من من�صبه  975 �إ¤ 977

�حتéاج������اً عل������ى تعيني �لرئي�������ش �ملك�صيكي 

�ل�صاب≤ د�ي������ات �أورد�ت �صفري� للمك�صيك يف 

أ�صبانيا ملو�قفه �لفا�صية وجماRره �لتي طالت  �

أبناء �ملك�صي������ك، و��صتقر يف باري�ش فÎة من  �

أ�صتاذ يف جامعتي  �لزم������ن ثم �صغل من�ص������ب �

برن�صت������ون وهارف������ارد بالولي������ات �ملتح������دة 

مريكية. �لأ

ويقول فوينت�ش يف �صهادة له عن كتاباته: 

و¤،  }ب������د�أت يف ت�صيلي بîرب�صة ق�ص�صي �لأ

�صبانية،   �لكتابة باللغ������ة �لأ
ّ
تعلّمت ب������اأن علي

وعرفت �إمكانات هذه �للغ������ة لقد �أو�صلتني 

رV������ش �حلزينة و�لر�ئعة،  بد �إ¤ تلك �لأ وللأ

�إنه������ا حتي������ا يف د�خلي، وحولتن������ي �إ¤ رجل 

يعر كيف يحل������م، ويحب، ويحتقر، ويكتب 

، كما  �صباني������ة فق باللغ������ة �ملول به������ا، بالأ

أنها تركتن������ي منفتحا على علق������ة متبادلة  �

.z ومتو��صلة م �لو�ق

وقد �صدر لكارلو�ش فوينت�ش يف بد�ياته 

 zي������ام �ملقنّعة و¤ جمموعة }�لأ وبو�ك������ريه �لأ

وهي عبارة ع������ن جمموعة ق�ص�ش �صوريالية 

أتبعها برو�ية }�ملنطقة  � ، 95 �صدرت ع������ام 

، وقد �صور فيها  ك������ �صفافيةz عام 958 �لأ

وذج������ا حيا من �ص������كان �لعا�صمة مك�صيكو 

�صيت������ي و�صî�صياتها �لت������ي عا�صت فيها منذ 

، كما �صدر له بعد ذلك رو�ية  9 ثورة عام 

، وفيها يغو�ش  }�ل�صمري �حليz ع������ام 959

فوينت�ش يف و�ق خلفية ل�صî�صية قروية من 

�صî�صيات رو�يته �ل�صابقة باأ�صلوب ق�ص�صي 

 . �أك مبا�رشة وتو�Rنا م �لو�ق

 ،Rأرتيمي������و كرو وتعت������ رو�يت������ه م������وت �

، �أهم �إجناR�ته �لرو�ئية،  96 �ل�صادرة عام 

 ، 96 بعدها جاءت جمموعة ن�صيد �لعميان 

، وعيد ميلد  ثم رو�ية منطقة مقد�صة 967

 ، ، و�أرVصنا 975 97 ، ثم منزل ببابني  969

، ث������م تاأتي رو�ية كرينكو  98 وعائلة نائية 

، لتحق≤ لفوينت�ش جمد� �Bخر  985 Rو������éلع�
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أتبعه������ا برو�ية ق�صرية هي  يف ه������ذ� �ملéال، �

، ورو�ية كري�صتبال نوناطو  رو�ي������ة �أور� 986

. 99 ، وكل �لقط خل�صية 987

جنليزية  كما �صدرت له رو�ي������ة باللغة �لإ

، وكتاب  99 أة �ملدفونة عام  هي رو�ية �ملر�

، ورو�ية �لزمن  99 �حلمل������ة على �أمري������كا 

، ث������م جمموع������ة ق�ص�صية  �ملك�صيك������ي 995

تق������ال، ودر��صة يف  حتت عن������و�ن �صéرة �ل

 ، 97 �لق�صة �ملعا�رشة يف �أمريكا �للتينية 

ثم كتاب �صريفانتي�ش وه������و عبارة عن كتاب 

يف نق������د ق������ر�ءة �رشفانت�������ش ور�ئعت������ه }دون 

 .zكي�صوت

وقد ح�صل كارلو�ش فوينت�ش على �لعديد 

من �÷و�ئز �أهمها: �÷ائزة �لدولية للرو�ية 

، و�÷ائزة �لوطنية  من فنزويل ع������ام 977

، وجائ������زة  98 دب باملك�صي������ك ع������ام  ل������لأ

، وقد تردد  �صبانية عام 987 �رشفانتي�������ش �لأ

��صم������ه م������ر�ر� كمر�ص جدي������ر بéائزة نوبل 

 
د�ب. Bلل

:¢ùjQÉH Üôb ƒàcƒc ¿É÷ ∞ëàe

أربعة عق������ود على رحيله،  بع������د �أك من �

ماR�ل �ل�صاعر و�لفنان �لفرن�صي جان كوكتو 

ي�صغ������ل �لف�صاء �لثقايف بف�صل ما عر عنه 

م������ن مو�هب متع������ددة تر�وحت ب������ني �لر�صم 

 ê�خر و�لت�صمي������م و�لكتاب������ة �مل�رشحي������ة و�لإ

�ل�صينمائي، وبه������ذه �ملنا�صبة �حتفلت باري�ش 

يل. بافتتاì متحف لتîليد ذكرى �لرجل Vص

وه������ذ� �ملتحف �لذي ّ” �فتتاحه يف بلدة 

 5 }ميلي لفوري������هz �لو�قعة عل������ى م�صافة 

كيلوم������Î� �إ¤ �÷نوب م������ن باري�ش، هو �Bخر 

بي������ت �أقام به كوكت������و ودفن في������ه وكان بناء 

، وقام  9 مهدم������ا، عندم������ا ��صÎ�ه ع������ام 7

قامة فيه م رفيقه �ملمثل جان  بÎميمه و�لإ

ماريه، وكتب فيما بعد �أن هذ� �لبيت كان يف 

�نت¶اره، وهو �صيéعل منه ملéاأه �لبعيد عن 

�صî������ب �ملدينة. وبعد �نطفاء كوكتو، عرفت 

همال طريقها �إ¤ �ملنزل، جمدد�، �إ¤  ي������د �لإ

عمال بيري بريجيه، عام  �أن �لتفت �إليه رجل �لأ

، و��صÎ�ه بالتع������اون م بلدية �ملنطقة 

.zعل منه }متحفا وموطنا للذ�كرةéلكي ي

رVص������ي من �ملتحف،  يقي������م يف �لطاب≤ �لأ

�ل�صال������ة �لت������ي كان فيه������ا كوكت������و ي�صتقبل 

�أ�صدق������اءه �لكثريي������ن. �أما �لطاب������≤ �لعلوي 

دع������ه ومكتبه، وقد جرى ترميمهما  ففيه 

و�إعادتهم������ا �إ¤ ما كانا علي������ه قبل �أك من 

ت �إR�لة بع�ش  ن�صف قرن من �لزم������ان. و

أو�ص لعرVش �ل�صور  �÷در�ن لفت م�صاحة �

و�للوح������ات و�لتîطيطات �لت������ي كان كوكتو 

حري�ص������اً عل������ى حتبريه������ا يف كل حل¶ة من 

حل¶ات فر�غه وتاأملته.

ومن بني حéر�ت �لق�رش �ملوؤلفة من  

حéرة، خ�ص�ش ووندرمان و�حدة جعل منها 

بد�عات جان كوكت������و �لذي كان  �صومع������ة لإ

ميثل، يف ن¶ر �لكثريي������ن، �لريادة و�لبتكار، 

ات  وفر�ش جدر�نه������ا و�أرVصيتها و�صقفها بامل

من تîطيطاته ور�صومه.
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يطاني������ة يف لن������دن  أقام������ت �ملكتب������ة �ل �

ر�ئ �÷در�ن، ت�صمن جمموعة  معرVصاً 

تد من عام  ر�ئ �لنادرة �لتي  � Rمن كنو

، وذلك   قبل �مليلد وحتى �لزمن �حلا

من ب������ني جمموعتها �لتي ت�صم ما يقرب من 

5 مليون خريطة. 

ر�ئ كانت قبل عام  ويذك������ر �أن تلك �

8 تعل������≤ جنب������ا �إ¤ جنب م������ �للوحات 

و�أعم������ال �لنح������ت عل������ى ج������در�ن �لق�صور 

ر�ئ  و�ملناRل �لكبرية، وقد جرى تق�صيم �

يف �ملعرV������ش طبقا لنو �مل������كان �لذي كانت 

يوما تعرVش فيه، و�أقدم خريطة موجودة يف 

�ملعرVش هي ÷زء من تîطي ل�صار روماين 

ريطة جزء�  fiفور يف �لرخام. وباعتبار �

من لوحة عرVصها 8 مÎ� كان �لهد منها 

يحاء باملهابة. �صيد قوة روما و�لإ هو 

ومن Vصمن �ملعروVصات �صورة فوتوغر�فية 

ك خريطة عامل معروفة للع�صور �لو�صطى  لأ

بع������د ترميمها و�لتي كانت دمرت �ثر ق�صف 

لقو�ت �حللفاء يف �حل������رب �لعاملية �لثانية، 

كما جرى �أي�صاً عرVش }�أطل�ش كلنكهz �ملدون 

رق������ام �لقيا�صية �إذ  يف مو�صوع������ة جيني�ش للأ

مÎ وهو  مÎ وعرVصه 9 يبل طول������ه 75

أك �أطل�������ش يف �لعامل، �إVصافة عرVش مل�ص≤  �

�ل�صاب≤ ون�صتون  يط������اين  لرئي�ش �لوRر�ء �ل

ت�رش�صل يف �صورة �أخطبو• مدخن لل�صيéار 

ي�صع������ى �إ¤ �حت������لل �أفريقي������ا باأذرعه مما 

يوVص������ �لقوة �لب�رشية للîر�ئ يف �لدعاية 

�ل�صيا�صية.

نباء العربية ال�ضورية »�ضانا« وكالة الأ  -1

WWW. SANA. ORG.
�ضبكة املعلومات العربية املحيط  -2

WWW.MOHEET.COM
نباء اجلزائرية وكالة الأ  -3

WWW.APS.DZ
مارات وكالة اأنباء الإ  -4

WWW. WAM. ORG. AE
موقع العرب اأونالين  -5

WWW. ARABONLINE. CO. 
نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -6

WWW. MAP. CO. MA.
نباء الكويتية »كونا« وكالة الأ  -7

WWW. KUNA. NET.
موقع ميدل اي�ضت اأن لين  -8

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO.
موقع البوابة  -9

WWW. ALBAWABA. COM. 
10- موقع ن�ضيج

WWW. NASEEJ. COM. 
11- موقع القناة

WWW. ALQANAT. COM. 
12- وكالة رويرتز

WWW. REUTERS. COM

اإحــــــــالت
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ادر عن }د�ر بz�Î بدم�ص≤. صادر عن }د�ر بz�Î بدم�ص≤. صادر عن }د�ر بz�Î بدم�ص≤.  ص}�لعلماني������ة يف �مل�رشق �لعربيz كتاب حديث �ص}�لعلماني������ة يف �مل�رشق �لعربيz كتاب حديث �

بح������اث ووجهات �لن¶ر، قدمه������ا جمموعة من �لباحثني  وه������و جمموعة من �لأ

ين يف م�رشق �لوط������ن �لعربي. وعلى �عتبار �لتبا�ش رشين يف م�رشق �لوط������ن �لعربي. وعلى �عتبار �لتبا�ش رشين يف م�رشق �لوط������ن �لعربي. وعلى �عتبار �لتبا�ش  رشو�ملفكري������ن �لعرب �ملعا�رشو�ملفكري������ن �لعرب �ملعا�

مفه������وم �لعلمانية تاريîياً يف �لبحث �لفكري و�ملنهéي �لعربي و�لغربي يف �Bن 

ورة رشورة رشورة  رشليات عمله من �ل�رشليات عمله من �ل� B�ة ه������ذ� �ملفهوم وحتديد مفاهيميته وصة ه������ذ� �ملفهوم وحتديد مفاهيميته وصة ه������ذ� �ملفهوم وحتديد مفاهيميته و صن در��صن در�� ا. فا. فاإ معاً

رش�صكاليات �لفكر �لعربي �ملعا�رش�صكاليات �لفكر �لعربي �ملعا�رش. إÃكان ملن يرى يف �لعلمانية �ملîرê لإÃكان ملن يرى يف �لعلمانية �ملîرê لحدى �إ

و�zì صو�zì صو�zì �أن �لعلماني������ة يف �مل�رشق �لعربي هي  صوري }و�ئل �صوري }و�ئل � وري }و�ئل �صوري }و�ئل �ص صيرى �لباح������ث �ل�صيرى �لباح������ث �ل�

قلي������ات �لدينية  تورد م������ن �لغرب، صتورد م������ن �لغرب، صتورد م������ن �لغرب، �أو مطلب م������ن مطالب �لأ صم������ا مفه������وم م�صم������ا مفه������وم م� �إ

❁

ò
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»Hر©dG ¥öûŸG ‘ áيfلما©dG

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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أو نقي�صة.  و�لطائفية. ولكن هل ذلك مثلبة �

�لع�رش�لع�رش�ت ممن نتعاي�ش معهم  ت مفاهيم صت مفاهيم صت مفاهيم � صلي�صلي� أ �

ه������م هي م������ن صه������م هي م������ن صه������م هي م������ن �لغرب! ه������ل علينا �أن  صونعاي�صونعاي�

أم  ها جميعاصها جميعاصها جميعاً كما فعلت حركة طالبان، � صنرف�صنرف�

ميات متعددة.. صميات متعددة.. صميات متعددة..  صنقلبها ونتعاي�ش معها حتت ت�صنقلبها ونتعاي�ش معها حتت ت�

قليات  � من مطالب � من مطالب �لأ �هل كون �هل كون �لعلمانية مطلباً

أم �أن �لعلماني������ة هي مطلب كل  هو مثلب������ة، �

باح������ث عن حقه يف �لوج������ود مقابل من يرى 

فيها تهديد�ً لوجوده؟

ع�رشة كتاب ومفكرين ومثقفني متميزين 

�لكتاب.  اهموصاهموصاهمو� يف �صياغة هذ� صورجال دين �صورجال دين �

وصوصو� ص تعريفات متكاملة للعلمانية، وناق�ص تعريفات متكاملة للعلمانية، وناق� قدمو�

ّ يف رّو يف رّو�د �لعلمانية �مل�رشقية،  صامن�صامن�صاأها، وبحثو�

كاليات صكاليات صكاليات  ص�ص� و�أن تكون �لعلمانية ه������ي �حلل للإ

�لطائفي������ة و�ملذهبي������ة و�لديني������ة يف �مل�رشق 

�لعربي.

حتت عن������و�ن: �لعلمانية و�لدين يف �لعامل 

لت ثلت ثلث لكل  ل��ل��ل ������ �خ����خ��� ويف �لتاري������خ، قدمت مد�

عيد وهو صعيد وهو صعيد وهو  صي������خ ج������ودت �صي������خ ج������ودت � ي������خ ج������ودت �صي������خ ج������ودت �ص صل�صل� م������ن �ملفكرين: �

لفات ولفات وؤلفات  وملومل وري، له صوري، له صوري، له �لكثري من � صمي �صمي � صل�صل�صل إمفكر �إمفكر �إ

صل�صل�صلمي، وهو من رّو�د تيار  �لفقه �لفقه �لإ �لكتب يف �لكتب يف � و�

لللللعن������ف. وجان د�ية، كاتب وباحث لبناين،  �

وي، صوي، صوي،  صملو�صملو� �بر�بر�هيم � إبحاث وكت������ب. و�إبحاث وكت������ب. و�إ أ له ع������دة �

شرئي�������شرئي�������ش حتري������ر جمل������ة �لعتق������اد �للبنانية. 

عيد كيف جنع������ل صعيد كيف جنع������ل صعيد كيف جنع������ل �لدين  ص������اءل ج������ودت �ص������اءل ج������ودت � ������اءل ج������ودت �ص������اءل ج������ودت �ص صيت�صيت�

علماً؟ وكيف ي�صري �لدين علماً؟ ميكن للدين 

ان. صان. صان.  صن�صن� �أن يتط������ور كما تطورت معلوم������ات �لإ

ان صان صان  صن�صن� اان ياان ياأكل حلم �لإ ان يصان يص صن�صن� ى كان صى كان صى كان �لإ صففيما م�صففيما م�

لمون يقولون صلمون يقولون صلمون يقولون  صمل�صمل� �لب�رشية.. و� ني��ني��ني ������ �ب����ب��� �لقر�لقر� يقدم �

بقت������ل �ملرتد.. وبح�ص������ب �لكت������ب �ل�صماوية 

فاإن �لك������ون مل يتوقف خلقه بل ل يز�ل يîل≤ 

وي������زد�د يف خلق������ه. وملا خل������≤ � �لكون يف 

أيام ق������ال للنا�ش �أخ�صع������و� وت�صلطو�..  �صتة �

و�لكتب �ل�صماوية كتب م�صتقبلية. وعلى هذ� 

ن�صان فيها �Bخرتان: �Bخرة يف هذه �لدنيا،  فللإ

ري و�ل�رش،  وه������ي يف �لقدرة على معرف������ة �

خ������رة �لثانية  Bري عل������ى �ل�رش. و�ل وتغل������ب �

أك������ وهي ما بعد هذ� �لك������ون، و�صتكون يف  �

ن�صان بقدرة  ح�صان.. و�لإ �÷ز�ء بالعدل و�لإ

�لفهم ك�ص������ف �ل�ص يف �لوجود بل و�صل �إ¤ 

. وبقدرة  �لكون أ فيه  تقدير �لزمن �لذي بد�

ة.  أنها خاط �لفهم ن�ص������خ �أي معرفة تبنّي له �

وم������ن هنا كان ل �إك������ر�ه يف �لدين. لذلك لك 

حرية �لعتقاد ولك������ن لي�ش لك حرية فرVش 

ط������اأ وبالق������وة.. �إننا يéب �أن  �عتقاد با

نع������ود �إ¤ عقلنا يف تف�ص������ري �ل¶و�هر حولنا 

و�حلكم عليها، وعقلنا يé������ب �أن نبنيه على 

مكت�صف������ات �لعل������وم ومنéز�ته������ا ولي�ش على 

ر�فات. �ل�صحر و�

}علماني������و بلد �ل�صام �مل�صلمون يف ع�رش 

�لنه�صةz هو عنو�ن �لبحث �لذي قدمه �ملفكر 

�لعربي }جان د�يةz يرى �أن ع�رش �لنه�صة يف 

م بولدة  8 6 بلد �ل�صام قد ولد يف �لعام 

باك������ورة �÷معيات �لثقافي������ة يف عموم �لعامل 

�لعربي، و�لتي �أطل≤ عليها موؤ�ص�صوها، ومنهم 

�ملعل������م بطر�������ش �لب�صتاين و�ل�صي������خ نا�صيف 

�لياRج������ي ��صم }جمم������ �لتهذي������بz. ويق�صم 

�لباح������ث هذه �ملرحلة �لتاريîي������ة �إ¤ �أق�صام 
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ول على �مت������د�د �ملرحلة �لعثمانية  ثلثة: �لأ

نكليزي لفل�صطني  و�لثاين بعي������د �لحتلل �لإ

و�لثالث منذ �لعهود �ل�صتقللية.

هرت �صî�صيات  يف �ملرحل������ة �لعثمانية 

من مث������ل }عب������د �لرحمن �لكو�كب������يz �لذي 

طال������ب بف�ص������ل �لدين ع������ن �لدول������ة. وكان 

للعلماني������ة وع������ورة يف �لطرì ب������ني �مل�صلمني 

فكار  كم������ا ح�صل يف �حلو�ر بني م�صلم حر �لأ

م������ام fiمد ر�صيد رVصا. وهذ� �مل�صلم حر  و�لإ

مام عبد �لرحمن �لكو�كبي.  ف������كار كان �لإ �لأ

�ل������ذي كتب مع¶������م مقالته وكتب������ه باأ�صماء 

������ل �لكو�كبي كذلك حتى حلول  م�صتعارة. و

نكل������و فرن�صي fi������ل �لعثماين،  �مل�صتعم������ر �لأ

أق������ر مبد�أ ف�صل  أّنه � اته �إّل � �لذي رغ������م �صي

�لدي������ن عن �لدول������ة م حمايت������ه للعلمانيني 

�مل�صلم������ني. و�صم باإن�صاء ح������زب �صيا�صي يف 

بريوت با�صم }�لحت������اد �لدميقر�طيz �لذي 

جم فيه �ملتنورين من �مل�صلمني و�مل�صيحيني 

حز�ب �لعلمانية يف �مل�رشق �لعربي  ت �لأ وك

وخا�صة يف �صورية ولبنان.

طاب  حت������ت عن������و�ن }�لعلماني������ة يف �

 zلباحث }�إبر�هيم �ملو�صوي� ìيطر zصلمي� �لإ

مد�خلته �لتي يرى فيها وعورة حتديد مفهوم 

}�لعلماني������ةz.. وقد طغى �ملوقف �ل�صلبي من 

�صلمي يف  طاب �لإ �لعلمانية على جممل �

ح������ور يف �لنقا•  �لق������رن �لع�رشين و�لذي 

�لتالية: }�لعلمانية نتاê �حل�صارة �لغربية، �إن 

م�صدر �لت�رشي وم�ص������در �حلكم هو �لب�رش، 

�لنم������وذê �لعلماين يîاط������ب �لبعد �ملادي يف 

ن�صان، �حل�ص������ارة �لعلمانية �ملادية دموية  �لإ

 ..zوماأ�صاوية، �لغرب هو مكان ن�صاأة �لعلمانية

وقد قدم �لباحث ث������لث مد�خلت معرفية 

ه������ي: �ل�صيخ fiم������د مهدي �صم�������ش �لدين، 

و�ل�صي������خ ر��ص������د �لغنو�ص������ي، و�لدكتور ح�صن 

�لÎ�بي.

ويîت������م �لباح������ث بالقول: �إنن������ا قادرون 

عل������ى �لتو�صل �إ¤ �صيغة تق������وم على حيادية 

كم������ا يحل������و  د�رة   موؤ�ص�ص������ات �حلك������م و�لإ

للمرحوم �ل�صيخ �صم�ش �لدين ت�صميتها علمنة 

أنها علمنة �ل�صلطة ل �لدولة،  أيي � �لدولة، بر�

�صائ�ش  هلي على � م������ حفا �ملéتم �لأ

�ملîتلفة ملكوناته �لدينية و�لثقافية.

❁				❁				❁

�ملل������ف �لث������اين جاء حتت عن������و�ن }جولة 

أف������≤ يف �لعلماني������ة و�صاأن �حل�ص������ارةz. وقد  �

قدمت فيه ثلث مد�خ������لت هي للباحثني: 
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عزي������ز �لع¶مة وfiمد حب�������ش وfiمد كامل 

طيب. �

أف������≤ يف �لعلمانية  حتت عن������و�ن }جولة �

 zقدم �لباحث }عزيز �لع¶مة zو�صاأن �حل�صارة

مد�خلته بتاأكيده على �أهمية �لزمن يف �لك�صف 

مة �لعربية، وعن  عن �لتîلف �لذي تعي�صه �لأ

������اوR ذلك، كما �ص������اأن �لكثري من  �إمكانية 

خرى. على �لرغ������م من �ل�صعوبات  �لأ �لأ

�لتي تقف يف وجه هذ� �لتقدم.. لقد �جتنينا 

�لكث������ري من �صم������ات �لتقدم عل������ى �متد�د ما 

يزي������د على قرن. بات�صاعات و�أعماق متفاوتة 

موؤك������د�ً على �أمثلة: �لفهم �ملوؤ�ص�صاتي و�ملدين 

للدول������ة، و�أن �ل�صيا�ص������ة تو�ف������≤ و�رش� على 

�مل�صال �لب�رشي������ة.. و�أن �حلرية �ل�صî�صية 

همي������ة. �إن كل ما قدم �إن دل  مك�صب بال �لأ

على �صيء فهو يدل على ما ي�صمى  بالعلمنة، 

�لتي تعني مدني������ة �لقانون، ومدنية �ل�صلطة، 

مرجعية �مل�صلحة و�لعق������ل يف �أمور �ملéتم 

، و�عتم������اد �لعلم و�لتاريخ  و�لدولة و�ل�صلو

و�÷غر�في������ا، و�تîاذ �ملد�ر�������ش و�÷امعات 

ديرة، �إ¤ �Bخر  ب������دلً عن حلقات �مل�صاجد و�لأ

ذلك مما ميكن �أن يذكر.

طيب،  �لباحث �ل�ص������وري fiمد كامل �

 zقدم مد�خلته حت������ت عنو�ن }�لوعي �ل�صقي

بقول������ه: �إن �لوقائ������ و�ل�������رشور�ت �حلياتية 

و�لتطور و�لتغري و�ل�صكل �حلقيقي ملوؤ�ص�صات 

أك  �لدول������ة و�ملéتم وممار�صاته������ا �ليومية �

و�أقوى من كل فكرة حتى لو تقن هذ� �لفكر 

أل������ف حé������اب وجلباب فوقائ������ �حلياة يف  با

جريانها �أقوى حتى من �أفكارنا ومعتقد�تنا.. 

ثم ينتقل �إ¤ حتديد �مل�صطلحات �لتاريîية 

�لتالية:

 �لعقلنية: تفك������ري فل�صفي، و�لعلمانية 

تفكري  و�لدميقر�طي������ة  �جتماع������ي،  تفك������ري 

�صيا�صي، و�ملو�طنة عق������د �جتماعي �صيا�صي 

. فر�د لت�صكيل �ملéتم بني �لأ

 لقد بد بالعمل يف مفهوم �لدميقر�طية 

من������ذ ع�رشينيات �لق������رن �ملاVصي يف مقالت 

مني �لب�صتاين وعلي عبد �لر�Rق. لأ

أم������ا م�صطل������ �لعقلنية فه������و يعود  � 

�إ¤ بد�ي������ة عودة �لتفك������ري �لفل�صفي �إ¤ هذ� 

هر يف وVصعية  �ملéتم يف �لقرن �لع�رشين و

Rكي جنيب fiم������ود وعقلنية ف������وؤ�د Rكريا 

ومارك�صية �صمري �أمني و�صادق �لع¶م ومهدي 

عامل و�لعروي، ووجودية عبد �لرحمن بدوي 

ورينيه حب�صي.

 �أول �إ�صارة للعلمانية جرت يف من�صور�ت 

وت�صتانت  �ل�رش� �لطائفي بني �لكاثوليك و�ل

8 وكان من دعاتها: �صبلي �صميل  عام 

أنط������ون و�لكو�كبي وعب������د �لرحمن  � ìوف������ر

�ل�صهبندر وغريهم.

 �أما مفهوم �ملو�طنة فقد جرى حتديده 

من������ذ �لطهطاوي، عندما ح������دد �ملو�طن كما 

أو �ملنتé �لذي  يل������ي: �بن �لوطن �ملتاأ�صل به �

توطن به و�تîذه وطناً ين�صب �إليه.

�صلمي }fiم������د حب�شz يرى  �لباحث �لإ

 zيف بحث������ه }�لعلمانية يف بلد �ل�صام �ل�رشيف

طاب �لتنوي������ري يف �لعقل �لعربي  اه � �
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اهاً متفاوت������اً، وتبدو �لدميقر�طية  �ليوم �

قر�ر بالدميقر�طية  كلمة ف�صل، و�أ�صب������ �لإ

fiل �تف������اق ن�صبي ب������ني �لعلماني������ني ودعاة 

�صولية.. وبغ�ش �لن¶ر عن ��صتقاق �لكلمة  �لأ

فاإن������ه من �ملمك������ن �لقول ب������اأن �لدميقر�طية 

خيار �أممي.

❁				❁				❁

�÷ل�ص������ة �لثالث������ة وقعت حت������ت عنو�ن: 

 .zلعلمانية بني �صلطة �لدولة و�صلطة �لدين�{

وقدمت فيها ثلث در��صات للباحثني: عاطف 

عيط������ة، و�ملط������ر�ن يوحنا �إبر�هي������م، ومدير 

.J. Neilsen ≥ركي بدم�ص �ملعهد �لد�

ي������رى �لباحث }عاط������ف عيطةz يف بحثه 

 .zلعلمانية بني �صلطة �لدولة و�صلطة �لدين�{

ت  أو �إذ� �ص �لعلماني������ة Ãعناه������ا �ل�صام������ل، �

�لدينوية، هي موقف ن¶������ري و�Vص وfiدد 

ن�صان  من طبيعة �لدين، ومن طبيعة �لقيم و�لإ

. وه������و �صاحب موقف مبدئي  وعلقته با

Vص������د �أي جماعة توؤم������ن �أن �لتعاليم �لدينية 

خ������ري لكل ما ل������ه علقة  ت�ص������كل �ملرج������ �لأ

بال�صوؤون �لدينية و�لزمنية ب�رش �لن¶ر عن 

�أي دين �أو جماعة، وب�رش �لن¶ر عن وجود 

رجال دين �أو عدم وجودهم.

�أما يف م�صاألة ت�صكل مفهوم �ل�صلطة، فما 

ل �صك في������ه �أن �لطبيع������ة �لب�رشية و�ل�صلطة 

متلRمت������ان، ول وجود ملéتم������ �إن�صاين من 

دون �صلطة، و�ل�صلطة يف طبيعتها �صابقة على 

وج������ود �لدولة وهي لذلك ق������وة �إر�دة حلكم 

جماعة من �لنا�ش.

�إن من�ص������اأ �ل�صلط������ة يف �ملéتم Vرشوري 

ن�ص������اين. و�لدول������ة Ãا  V������رشورة �ملéتم������ �لإ

أي�صاً �صاأن  أنه������ا �ص������اأن �صيا�صي وثقافة ه������ي � �

�جتماع������ي، Ãعن������ى �أن ل وج������ود لل�صيا�صة 

، ول وجود للدولة �إل يف  من دون �لجتم������ا

. �ملéتم

�ص������لم }دي������ن ودنياz هذ� م������ا �Bمن به  �لإ

�مل�صلمون وهذ� ما �أقره �لد�ر�صون عرباً وغري 

عرب.

�لنتق������ال �له������اد م������ن �لتحال������ف بني 

�ل�صلطتني �لدينية و�ل�صيا�صية �إ¤ �ل�صتقلل 

يعطي لل�صيا�صة �لنفتاì �لكامل لكل مايتعل≤ 

مور �لأخلقية  اهل �لأ ب�صوؤون �لدنيا دون 

و�لروحية.

}�ملط������ر�ن يوحنا �إبر�هي������مz يف مد�خلته 

 .z }�أعط������و� م������ا لقي�رش لقي�رش وم������ا  

بق������ول: �مل�صيحية غربي������ة كان������ت �أو �رشقية 

ناق�صت موVصو ف�صل �لدين عن �لدولة منذ 

أيام �ل�صيد �مل�صي } �أعطو� ما لقي�رش لقي�رش  �

من  z. فقي�رش م�صوؤول عن حفß �لأ وما  

و�لن¶ام و�ل�صلم و�ل�صهر على م�صال �لنا�ش 

عد�ء. وحماية مملكته من �لأ

�إذ� كان �له������د ه������و �أن نبن������ي دول������ة 

دميقر�طية تتناغم فيها تطلعات كل �ل�رش�ئ 

طيا و�لتي������ار�ت، يéب �أن يكون هنا  و�لأ

�ح������Î�م متبادل ب������ني �ل�صلطت������ني �ل�صيا�صية 

ن غاي������ة �ل�صلطت������ني �ل�صيا�صية  و�لديني������ة، لأ

ن�ص������ان وكيف  و�لديني������ة يف �لنتيé������ة هي �لإ

ن�صتطي �أن ندخله يف د�ئرة �ل�صعادة.
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�لباح������ث }برغ������ن ن�صلنz مدي������ر �ملعهد 

ركي بدم�ص≤ يرى يف مد�خلته }�لعلمانية  �لد

أنه يف ع�رش �ملماليك  � .zو�لتحديات �÷ديدة

�������ش }رك������ن �لدين  كان لق������ب �ل¶اه������ر بي

و�لدنياz. وه������ذ� يعني �لتفري≤ بني �لطرفني 

أوروب������ة فقد جرى ممار�صة  معرفياً. �أما يف �

هذ� �لتفري≤ من خلل �صيطرة �لكني�صة على 

أو بالعك�ش.. ويف  �لدول������ة وبالتا �ملéتم������ �

وروبية فاإن كلم������ة �لدولة تعني  �لد�صات������ري �لأ

�لعلمانية.

❁				❁				❁

�÷ل�ص������ة �لر�بع������ة كانت حت������ت عنو�ن: 

 zلعلماني������ة كاإ�صكالية �إ�صلمي������ة �إ�صلمية�{

و¤ للمفكر �لعربي  وقدمت فيها مد�خلتان �لأ

اركية  جورê طر�بي�صي و�لثانية للباحثة �لد�

.zM.Crone{

 êي������رى �لباح������ث و�ملفكر �لعرب������ي }جور

طر�بي�صيz يف بحث������ه }�لعلمانية كاإ�صكالية 

�إ�صلمية �إ�صلميةz. �تفاق خ�صوم �لعلمانية 

يف �ل�صاحة �لثقافي������ة �لعربية �ملعا�رشة على 

�صكالية م�صتوردة.  وذجاً لإ �عتبار �لعلمانية 

 zأ�ص������ار �إليه �لباحث }برهان غليون وهذ� ما �

 zقليات يف كتابه }�مل�صاألة �لطائفية وم�صكلة �لأ

عندما يق������ول: }�لعلمانية �إ�صكالية م�صطنعة 

أنها م�صاألة �أقليات  ومنقولة عن �لغربz. كما �

اري �إذ� قلنا �إن �لعلمانية  وطو�ئف. وقد ل 

قليات  ث������ل مطلباً للأ يف وجه من وجوهها 

يف �إط������ار �مل�صاو�ة �أمام �لقانون. وهي ق�صية 

�صلمية  �إ�صلمي������ة Vصمن �إطار �لطو�ئ������ف �لإ

. و�أن قر�ءة مطولة  ثلها يف �لدولة و�ملéتم و

�صلمي توؤكد خطورة  يف �لتاريخ �لعربي �لإ

قليات..  ثنيات و�لطو�ئف و�لأ وجود ه������ذه �لإ

و�إننا �إن نق������ول بالعلماني������ة و�لدميوقر�طية 

كحل فاإننا نقول بثورة عقلية مر�فقة. وهذ� 

م�ص������ار م�صتقبل������ي يفرVش نف�ص������ه Ãزيد من 

حلاì يف Rمن �لرتد�د. �لإ

�لباحث������ة }ماين كروينz ت������رى يف بحثها 

}�لعلماني������ة �لديني������ةz �أن فك������رة �أن تك������ون 

�لعلمانية حًل للن������ز� �لطائفي مقتب�صة من 

وروب������ي. ولكن عل������ى �÷مي �أن  �لتاري������خ �لأ

يق������ر�أ �÷مي حتى نتمكن م������ن روؤية جديدة 

للعلمانية تكون نقط������ة بد�ية جيدة للتعاي�ش 

�ل�صلمي بني �ملذ�هب و�لطوئف. وميكن قر�ءة 

 êكنموذ z أتات������ور �لتéرب������ة �لÎكية }كمال �

أو�صطي������ة. �إن �ملéتم �لعربي  لعلمانية �رشق �

هور حركات دينية  �صلمي �ليوم �أدى �إ¤  �لإ

و�صيا�صي������ة يف �لف�صاء �ل�صعب������ي، نحو ن¶ام 

ربته  علم������اين ي�صتطي �أن يدخل �لدين يف 

ن�صاق  �ل�صيا�صية، Vصمن �إطار فهم تعددي للأ

�ملعرفية.

❁				❁				❁

حاولنا يف عرVصنا هذ�، �لوقو على �أهم 

�لنقا• �ملعرفية �لتي �حتو�ها �لكتاب، و�لتي 

تت�صمن �ختلفات بين������ة يف وجهات �لن¶ر، 

ولكنها مهمة لفهم ج������ذور �مل�صكلة �لعلمانية 

يف �مل�رشق �لعربي، و�لروؤية �ملعا�رشة لرو�دها، 

�ملعريف  ب�صتيمولوجي  و�لأ �ملنهé������ي   ìو�لطر

�لذي تقدمه.
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 QÉ°U ¬fƒc ,¬gÉŒ Úæ◊ÉH ô©° QÉ°U ¬fƒc ,¬gÉŒ Úæ◊ÉH ô©° QÉ°U ¬fƒc ,¬gÉŒ Úæ◊ÉH ô© ûf (§°ûf (§° °ûf (§°ûf (§ SƒdG π«L) øëf ÉföU ,Éf°SƒdG π«L) øëf ÉföU ,Éf° DhÉHSƒdG π«L) øëf ÉföU ,ÉfhÉHSƒdG π«L) øëf ÉföU ,ÉfDhÉHD B G ¬gôcG ¬gôcG h ¬gôch ¬gôc  ¬æe ôØfh ¬æe ôØfh

 Gòg ¿Éc GPEGhEGhE  !!ΩÉjGh !!ΩÉjGh C’G √òg √ó≤àØf …òdG ,»Hô©dG »FÉæ¨dG çGÎdG öUÉæY øe kGöüæY

 ƒg Éªa .. kÉcÉµ```a É¡æe óMCG óéj ¿G óéj ¿G CG ™«£àG ™«£àG ° ™«£à° ™«£à ùj °ùj ° ’ »```àdG á«æZ’ »```àdG á«æZ’ C’G ™e É```æFÉHB G ∫É```M ƒ```gG ∫É```M ƒ```gG

.!?ÉædÉ«LCG ∫ÉM

 º¡dÉµ° º¡dÉµ° º¡dÉµ T°T° CGh º¡JGƒ°UGh º¡JGƒ°UGh CG Éæ«∏Y ¢VôØJ ,º¡d öüM G Éæ«∏Y ¢VôØJ ,º¡d öüM G ’ ,ÚHô£Ÿ ™ªà’ ,ÚHô£Ÿ ™ªà’ ° ,ÚHô£Ÿ ™ªà° ,ÚHô£Ÿ ™ªà ùf ÉföU ,∞°ùf ÉföU ,∞° °ùf ÉföU ,∞°ùf ÉföU ,∞ S°S° CG πµHG πµHG

 äGƒæ≤dG ¢†©H äQÉ°U πH ..á«FÉ° äGƒæ≤dG ¢†©H äQÉ°U πH ..á«FÉ° äGƒæ≤dG ¢†©H äQÉ°U πH ..á«FÉ †ØdG äGƒæ≤dG°†ØdG äGƒæ≤dG° h†ØdG äGƒæ≤dGh†ØdG äGƒæ≤dG  äÉYGPh äÉYGPh E’G ‘ º¡JÉYöUE’G ‘ º¡JÉYöUE h’G ‘ º¡JÉYöUh’G ‘ º¡JÉYöU  º¡JÉcôMh º¡JÉcôMh h º¡JÉcôMh º¡JÉcôM

 ™e åjóë∏d ∫Gƒ```£dG äÉYÉ° ™e åjóë∏d ∫Gƒ```£dG äÉYÉ° ™e åjóë∏d ∫Gƒ```£dG äÉYÉ ùdG ,áÑ°ùdG ,áÑ° °ùdG ,áÑ°ùdG ,áÑ SÉæe Ò`°SÉæe Ò`° `SÉæe Ò``SÉæe Ò` `Z øe``Z øe` h`Z øeh`Z øe  áÑh áÑh ° áÑ° áÑ SÉæÃ º¡d Oô```ØJ ,á```«FÉ°SÉæÃ º¡d Oô```ØJ ,á```«FÉ° °SÉæÃ º¡d Oô```ØJ ,á```«FÉ°SÉæÃ º¡d Oô```ØJ ,á```«FÉ †ØdG°†ØdG°

 ≈àeh ≈àeh ≈àe  ,Ah ,Ah ’Dƒ’ƒ’ g øe Öƒg øe Öƒ qé©Jg øe Öé©Jg øe Ö hé©Jhé©J  Ih Ih Ò IÒ I ëH AôŸG ∫AÉÒëH AôŸG ∫AÉÒ °ëH AôŸG ∫AÉ°ëH AôŸG ∫AÉ ùàj Éª«a ,AGƒ¡dG ≈∏Y I°ùàj Éª«a ,AGƒ¡dG ≈∏Y I° öùàj Éª«a ,AGƒ¡dG ≈∏Y Iöùàj Éª«a ,AGƒ¡dG ≈∏Y I `ö`ö ```` `TÉÑe Qƒ```¡ª÷G``TÉÑe Qƒ```¡ª÷G`

.AÉæ¨dGh.AÉæ¨dGh.AÉæ¨dG  øØdG ⁄ÉY ‘ kÉeƒ‚ GhÉeƒ‚ GhÉeƒ‚ G QÉ°UhQÉ°Uh hQÉ°UhQÉ°U  ?Gh ?Gh ?G ô¡Xhô¡Xh

 ÉfCG :∫ƒ```≤J áHô£ŸG √ò```gh :∫ƒ```≤J áHô£ŸG √ò```gh :∫ƒ```≤J áHô£ŸG √ò```g  ,AÉ```æ¨dG ⁄É```Y ‘ IQƒ```K π```ªYh ,AÉ```æ¨dG ⁄É```Y ‘ IQƒ```K π```ªYh CÉ°S :∫ƒ```≤j Üô```£ŸG Gò```gÉ°S :∫ƒ```≤j Üô```£ŸG Gò```gÉ°

 :∫ƒ≤j ôNBG Gò```gh Gò```gh Gò```g  ,á«h ,á«h ° ,á«° ,á« ùfÉe°ùfÉe° hùfÉehùfÉe ôdG á«ØWÉ©dG á```«æZhôdG á«ØWÉ©dG á```«æZh C’G πµ°’G πµ°’G πµ T ‘ äO°T ‘ äO° qóL »```àdG Ió```«MƒdG

 èàæjh èàæjh èàæj  Ωh Ωh qó≤j Ée πc ¤EG IOƒ©dG óæYh IOƒ©dG óæYh IOƒ©dG óæY  ,á«ŸÉ©dG ¤h ,á«ŸÉ©dG ¤h EG á```«Hô©dG á«æZ C’ÉH ≥∏£fG øe É```fCG

 ≈∏Y ìOôJ »gh ≈∏Y ìOôJ »gh ≈∏Y ìOôJ »g  äÉLÉ°üdG iƒh äÉLÉ°üdG iƒh ° äÉLÉ°üdG iƒ° äÉLÉ°üdG iƒ S ó‚ °S ó‚ ° ’ zÖ«∏c ƒjó«a{ áW’ zÖ«∏c ƒjó«a{ áW’ ö zÖ«∏c ƒjó«a{ áWö zÖ«∏c ƒjó«a{ áW TöTö CGh zäÉ«æZGh zäÉ«æZGh CG{ øe åÑjh{ øe åÑjh{ øe åÑj

 É¡d ≈æ©e ’ ádòàÑe äÉª∏c ÖfÉL ¤’ ádòàÑe äÉª∏c ÖfÉL ¤’ EG π∏ŸG ≈∏Y å©Ñj πµE  π∏ŸG ≈∏Y å©Ñj πµEG π∏ŸG ≈∏Y å©Ñj πµG ° π∏ŸG ≈∏Y å©Ñj πµ° π∏ŸG ≈∏Y å©Ñj πµ ûH IQôµàe á```µ«cQ ΩÉ```¨f°ûH IQôµàe á```µ«cQ ΩÉ```¨f° CG

.∫GƒM C’G ø°’G ø°’G ø ùM°ùM° CG ‘

 π≤ãŸG ó¡° π≤ãŸG ó¡° π≤ãŸG ó¡ ûŸG Gò```g á≤«≤M ≈```∏Y AôŸG ∞≤j ∞«c :¬```°ûŸG Gò```g á≤«≤M ≈```∏Y AôŸG ∞≤j ∞«c :¬```° °ûŸG Gò```g á≤«≤M ≈```∏Y AôŸG ∞≤j ∞«c :¬```°ûŸG Gò```g á≤«≤M ≈```∏Y AôŸG ∞≤j ∞«c :¬``` ùØf ìô£j …ò```dG ∫G°ùØf ìô£j …ò```dG ∫G° DƒùØf ìô£j …ò```dG ∫GƒùØf ìô£j …ò```dG ∫G ```ƒ```ƒ °```°``` ùdG°ùdG°

 AÉ«MEG AGQh AGQh AGQ  øe ¢```†Ñ≤j º¡æe h øe ¢```†Ñ≤j º¡æe h ÒãµdG QÉ°U øjòdG ,äÉ```Hô£ŸGÒãµdG QÉ°U øjòdG ,äÉ```Hô£ŸGÒ hãµdG QÉ°U øjòdG ,äÉ```Hô£ŸGhãµdG QÉ°U øjòdG ,äÉ```Hô£ŸG  ÚHô£ŸG øe äÉ```ÄŸÉHh ÚHô£ŸG øe äÉ```ÄŸÉHh

¢Sóæ¡e ¢Sóæ¡e ¢ hCG ΩÉfi hCG Ö«ÑW √É° Ö«ÑW √É° Ö«ÑW √É VÉ≤àj Ée ∫OÉ```©j °VÉ≤àj Ée ∫OÉ```©j ° kÉ¨∏Ñe IóMGhÉ¨∏Ñe IóMGhÉ¨∏Ñe IóMG  á∏«d ‘ IóMGh á∏«d ‘ IóMGh h á∏«d ‘ IóMGh á∏«d ‘ IóMG  á```∏ØMh á```∏ØMh

..!?(ó°..!?(ó°..!?(ó ùM °ùM ° ’ º¡∏dG) áæ° º¡∏dG) áæ° º¡∏dG) áæ S øj°S øj° öS øjöS øj ûY ‘öûY ‘ö

 iƒà° iƒà° iƒà ùe ™LGôJ AGQ°ùe ™LGôJ AGQ° hùe ™LGôJ AGQhùe ™LGôJ AGQ  âfÉc á«HÉÑh âfÉc á«HÉÑh ° âfÉc á«HÉÑ° âfÉc á«HÉÑ ûdG áYõædG ¿°ûdG áYõædG ¿° EG :¿ƒdƒ≤j »FÉæ¨dG ¿E  :¿ƒdƒ≤j »FÉæ¨dG ¿EG :¿ƒdƒ≤j »FÉæ¨dG ¿G CÉ°ûdÉH ¿ƒªà¡ŸGÉ°ûdÉH ¿ƒªà¡ŸGÉ°

 á«æZ C’G Gƒ```ª∏¶J ’ :¿ƒdƒ≤j ¬```JGP âbƒdG ‘ º```¡æµd’ :¿ƒdƒ≤j ¬```JGP âbƒdG ‘ º```¡æµd’ h :¿ƒdƒ≤j ¬```JGP âbƒdG ‘ º```¡æµdh :¿ƒdƒ≤j ¬```JGP âbƒdG ‘ º```¡æµd  ,Ih ,Ih ö ,Iö ,I `ö`ö ```` `UÉ©ŸG á```«Hô©dG á```«æZ``UÉ©ŸG á```«Hô©dG á```«æZ` C’G

 ójôah ójôah ójôa  ßaÉM º«∏◊G óÑYh ßaÉM º«∏◊G óÑYh h ßaÉM º«∏◊G óÑYh ßaÉM º«∏◊G óÑY  ÜÉgƒdG óÑY óªfi :πãe á≤dÉªY ÉgÉh ÜÉgƒdG óÑY óªfi :πãe á≤dÉªY ÉgÉh qæZ ó≤a á«HÉÑ ÜÉgƒdG óÑY óªfi :πãe á≤dÉªY ÉgÉæZ ó≤a á«HÉÑ ÜÉgƒdG óÑY óªfi :πãe á≤dÉªY ÉgÉ °æZ ó≤a á«HÉÑ°æZ ó≤a á«HÉÑ ûdG°ûdG°

 ÉgOOôJ á«HÉÑ° ÉgOOôJ á«HÉÑ° ÉgOOôJ á«HÉÑ ûdG º```¡JÉ«æZ°ûdG º```¡JÉ«æZ° CG âdGR Éeh âdGR Éeh âdGR Ée  ,º```gh ,º```gh Ò ,º```gÒ ,º```g ZÒZÒ hZhZ  …Rƒa óªfih …Rƒa óªfih h …Rƒa óªfih …Rƒa óªfi  Ωƒ```ã∏c Ωh Ωƒ```ã∏c Ωh CGh ¢```TôW¢```TôW¢ C’G

 á«æZ C’G ™LGôJ Ö```Ñ°’G ™LGôJ Ö```Ñ°’G ™LGôJ Ö```Ñ S ¿ƒ©Lôj º¡f°S ¿ƒ©Lôj º¡f° CG Éªc ,Ió«÷G É```¡JÉª∏c øe kÉbÓ£fG Ò``ÉbÓ£fG Ò``ÉbÓ£fG Ò` `gÉª÷G``gÉª÷G`

 ¿ƒ∏FÉØàe º¡fEÉa ∂dP ™eÉa ∂dP ™eÉ ha ∂dP ™eha ∂dP ™e  ,É¡fƒªh ,É¡fƒªh ° ,É¡fƒª° ,É¡fƒª †e ‘ á```ë°†e ‘ á```ë° °†e ‘ á```ë°†e ‘ á```ë VG°VG° hVGhVG  ádÉh ádÉh ° ádÉ° ádÉ SQ OƒL°SQ OƒL° hSQ OƒLhSQ OƒL  ΩóY ¤h ΩóY ¤h EG á```«HÉÑ° á```«HÉÑ° á```«HÉÑ ûdG°ûdG°



غنية العربية ال ح�سد االأ

ول  3762010 ــــرين الــــــرين الــــــرين الأ ــ    ت�شــ    ت�ش دد  ــدد  ــدد  565 ــالعــــــــــــالعــــــــــ

 Ú©ªà°ùŸG ¿CG øe kÉbÓ£fG á«dÉ◊G IÎØdG ‘ IÒÑc ≈£îH IöUÉ©ŸG á«æZ C’G Ωó≤àH

 ¢†©H ‘ ¿ƒ«≤«≤M ¿ƒHô£e ¬«æ¨j …òdG π«°U C’G Üô£dG ¤EG Iƒ≤H ¿hOƒ©j GhDhó```H

 ‘ á«HÉÑ°Th Ió```«L ¿É◊CGh ,á```ë«°üa á«HôY á```¨d ≈∏Y kGOÉ```ªàYG ,á```«Hô©dG ¿Gó```∏ÑdG

.äÉLÉ°üdÉH ¢übôdG øY kGó«©H ,¬JGP âbƒdG

 ,áæ°S (40 hCG 30) π```Ñb á«Hô©dG É≤«°SƒŸG â```fÉc ∞«c ,á£«°ùH áfQÉ≤e ∫Ó```N ø```e

 ‘ ..¬«dEG â```∏°Uh QÉ```≤a E’G øe ió```e …CG ¤EG kGó```«L Qó```f ..¿ B’G â```ëÑ°UCG ∞```«ch

 ÉfóæY ¿Éc ,Ió```jóY á```«≤«°Sƒe ∫Éµ```°TCG á```«Hô©dG É```≤«°Sƒª∏d ¿Éc ,á```≤HÉ°ùdG á```∏MôŸG

 πª– ¿CG ™«£à°ùJ »```àdG kGóL IQƒ£àŸG ábƒ£≤£dGh Ió```«°ü≤dGh êƒ```dƒfƒŸGh ∫Gƒ```ŸG

 ¿Éc Éª∏ch ..á«fGóLƒdGh á```«°ùfÉehôdGh á«fÉ°ùf E’Gh ájôµØdGh á«≤«°SƒŸG OÉ```©H C’G πc

.¬à≤jô£H ´óHCGh cCG ÖdÉ≤dG Gòg √óYÉ°S IÒÑc á≤«≤M áÑgƒe ∂∏àÁ ¿ÉæØdG

 πµ°ûdG á```«MÉf øe QÉ≤aEG Gò```gh ..ábƒ£≤£dG Ò```Z ó```Lƒj ’ ø```gGôdG É```æàbh ‘ 

 áWÉ°ùÑH ?ÉgGƒà°ùe ƒg Éeh ,ábƒ£≤£dG √òg Ωó≤J GPÉe iôJ ..¿ƒª°†ŸGh ,»≤«°SƒŸG

 ôN B’Gh z¬«∏Hƒc{ πc ÚH zäÉ¡«∏Hƒc{ øY IQÉÑY ,»≤«°Sƒe πµ°T »g ábƒ£≤£dG ¿EÉa

 ø◊ ≈∏Y è```àæJ zäÉ¡«∏HƒµdG{ √ò```g πc ó```‚ ¿ B’Gh ..Qô```µàj …ò```dG Ö```gòŸG »```JCÉj

 ΩÉY πÑb ∂dòc âfÉc ?..ó```MGh ø◊ ≈∏Y á«Hô©dG ábƒ£≤£dG â```fÉc ≈àe ..ó```MGh

 (”Q) ƒg Gòg ¿ƒdƒ≤j ,AGQƒdG ¤EG áæ°S ÚfÉªK ,Qƒ£àdG º°SÉH ÉæH GhOÉY »æ©j ,1931

 ™bGƒdG Gòg Éæd kÉÄ«ægh ,¿Éc ÈN ‘ âÑgP ó≤d !?á«≤«°SƒŸG IOÉŸG øjCG øµdh ,öü©dG

 A»°T πc º¡à∏J äÉ```«FÉ°†a ΩÉeCG π©Øf ¿CG ÉfQhó≤e ‘ GPÉ```eh ,¬«∏Y ó```°ùëf ’ …ò```dG

.ÚªãdGh å¨dG ÚH õ q«  ’h , kÉ«eƒj

¥µ


